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EESSÕNA 

 
Meil on hea meel, et olete valitud programmi EQUAL arengupartnerluseks. 
Te olete sisenemas mitmesuguste võimaluste ja ülesannete maailma. 
 
Käesolev rahvusvahelise koostöö juhend on üks mitmetest juhenditest, 
mille eesmärk on tagada programmi EQUAL tõhus elluviimine. 
 
Et saaksite olulised probleemid “õigel” ajal lahendatud, oleme liigendanud 
selle juhendi üksteisele järgnevateks osadeks nende etappide järgi, mis 
Teil meie arvates tuleb läbida ja mille käigus mitmesuguste küsimustega 
tegeleda. 
 
See tähendab, et Te ei pruugi juhendit otsast lõpuni korraga läbi lugeda, 
vaid võite uurida erinevaid peatükke ja lõike siis, kui asute oma töö 
vastavat osa planeerima. See juhend on interaktiivne dokument, mis 
sisaldab mitmeid hüperlinke ja viiteid teistele allikatele. 
 
Loodame, et kasutate käesolevat juhendit õigeaegsete nõuannete 
saamiseks programmi EQUAL raames ja ka väljaspool seda rahvusvahelise 
koostöö elluviimise kõikides etappides. 
 
Selle juhendi koostamise mõte pakuti välja juba programmi EQUAL 
käivitamisel 2001. aastal ja sellest ajast saadik vastutab juhendi eest 
mitmetest liikmesriikidest koosnev rahvusvahelise koostöö töörühm. 
Juhend vaadati üle 1. vooru kogemustest lähtuvalt, arvestades programmi 
EQUAL 2. vooru täiustatud teatist. 
 
Programmiga EQUAL sarnaste arendusprogrammide rahvusvahelise 
mõõtme osas on saadud mitmeid olulisi üldkogemusi. Paljusid käesolevas 
juhendis antud soovitusi saab rahvusvahelises koostöös laialdaselt 
rakendada. Selles dokumendis antud nõuannetest ja juhistest peaks kasu 
olema kõikide rahvusvahelise koostöö komponenti sisaldavate praeguste 
ja tulevaste programmide tarbeks. 
 
Kõige enam loodame me aga seda, et iga programmi EQUAL 
arengupartnerluse jaoks leidub siin midagi kasulikku. 
 
Soovime Teile oma arengupartnerluse raames rahvusvahelise kootöö 
edendamisel kõike head! 
 

 
 
 

 
Märkus. Kõik käesolevas juhendis toodud näited hõlmavad rahvusvahelise kootöö kokkuleppeid (RKK), 
mitte üksikuid arengupartnerlusi. Lisateavet konkreetsete rahvusvahelise koostöö kokkulepete kohta saate 
programmi EQUAL ühtse andmebaasi (ECDB) "TCA search" otsingu abil. Märkige otsinguväljale näites 
toodud number ja selle järel märk “%”. 
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Teave programmi EQUAL kohta 

1 
EQUAL 

 
“EQUAL tähendab õppimist.” 

 
 
1.1 Põhifaktid 
 
EQUAL: 
 

•  viiakse ellu Euroopa tööhõivestrateegia raames; 
 

•  viiakse ellu aastatel 2001–2008; 
 

•  edendab tööturul ilmnevate diskrimineerimise ja ebavõrdsuse ilmingute tõkestamiseks 
uute teede leidmist 

 
o õhutades uuenduslikkust, uute lähenemiste ja poliitika elluviimise mehhanismide 

demonstreerimist ja toimimise kontrollimist; 
o toetades võtmeisikute ja sidusrühmade aktiivset koostööd ühise strateegia ja 

tegevuskava alusel; 
o hõlbustades heade tavade levitamist ja omandatud teadmiste viimist otsustajate 

ja poliitika kujundajateni; 
o toetades rahvusvahelist koostööd ja kogemuste vahetamist tugevdades seega 

Euroopa dimensiooni tööhõive ja sotsiaalse kaasatuse küsimustes. 
 
EQUAL erineb teistest käimasolevatest programmidest ja algatustest, sest ühendab siseriikliku 
tasandi uuendused arengupartnerluste (AP) kaudu rahvusvahelise koostöö ja heade tavade 
vahetamisega. See tähendab, et partnerlused peaksid tegelema uuenduslike lähenemiste, ühise 
arendustegevuse ja suunatud teavitamisega koos oma rahvusvaheliste partneritega.  . 
 
 
1.2 Programmi EQUAL üheksa teemat 
 
Programmi EQUAL teemad on otseselt seotud Euroopa tööhõivestrateegia kümne suunisega; 
lisaks on programmi kaudu võimalik rahastada varjupaigataotlejatega tegelevaid partnerlusi. Mitte 
kõik liikmesriigid ei sea kõiki neid teemasid prioriteetideks. 
 
Programmi EQUAL konkreetse teema sisu liikmesriigis võib olla seotud Euroopa 
tööhõivestrateegia mitme suunisega. 
 

Euroopa tööhõivestrateegia pandi paika 1997. aastal Luxembourgis toimunud Euroopa 
Ülemkogu kohtumisel eesmärgiga kehtestada Euroopa tööturustrateegia raamistik. 
Strateegia üldised eesmärgid kinnitatakse iga-aastaste Euroopa tööhõivesuuniste vormis. 
Nende suuniste põhjal koostatakse riiklikud tööhõive tegevuskavad, mis toovad välja iga riigi 
võetud kohustused antud aastal. 
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1.3 Liikmesriikide teemad 
 
Alljärgnevast tabelist saate ülevaate teemade kohta, mille raames arengupartnerlusi programmi 
EQUAL 2. vooru raames rahastatakse. Samuti on tabelis märgitud liikmesriikide kogueelarve 
ligikaudne jaotumine. Juhime tähelepanu, et see tabel on vaid viide sellele, kust Te sobivaid 
partnereid võite leida. Et eri liikmesriikides erinevate teemade raames ellu viidavate projektide 
sisu võib tegelikult olla sarnane, soovitame Teil 2004. aasta sügise jooksul hankida lisateavet 
programmi EQUAL veebisaidil olevatest riikide kaupa esitatud materjalidest või võtta ühendust 
Teid huvitava riigi korraldusasutuse või riikliku tugistruktuuriga. Aadressid leiate programmi 
EQUAL veebisaidilt. 
 

 A B C D E F G H I 
Austria 42% 8%  13% 14%   12% 6% 
Belgia 

(prantsuse) 36%  19%  27%  11%  2% 

Belgia (hollandi) 29% 2% 7% 7% 29%  7% 7% 3% 
Küpros 41%      41%  7% 

Tšehhi Vabariik 18% 5% 14% 14% 14% 12% 5% 5% 5% 
Saksamaa 39% 5% 7% 6% 10% 12% 5% 5% 6% 

Taani 35%    16%   33% 8% 
Hispaania 30% 6% 15%  15%  13% 18% 1% 

Eesti 50%      40%  2% 
Kreeka 23% 9% 15% 13% 10% 12% 3% 7% 3% 

Prantsusmaa 20% 10% 9% 9% 19% 9% 15%  2% 
Soome 33% 8%  20%  20%  10% 2% 
Ungari 42%    39%   8% 3% 
Itaalia 27% 3%  25% 27%   10% 3% 
Iirimaa 37%  10%  19% 9% 12%  5% 
Leedu 69%      20%  3% 

Luksemburg 50%      32%  13% 
Läti 53%      34%  5% 

Malta 25%  25%    25%  15% 
Holland 32% 2% 11% 4% 14% 8% 15% 5%  4% 
Portugal 27% 3% 14% 5% 3% 20% 8% 7% 3% 

Poola 34%   27%  21% 9%  2% 
Slovakkia 20% 13%  23%  21%  12% 3% 
Sloveenia 60%    15%   15% 2% 

Šveits  32%  14%  32%   9% 6% 
Ühendkuningriik 
(Suurbritannia) 30% 10% 10% 10% 13% 13%  5% 5% 

Ühendkuningriik 
(Põhja-Iirimaa) 59%       31%  

 
 
1.4 Uuenduslikkuse rahastamine 

 
Programm EQUAL on käivitatud selleks, et luua ja rahastada uuenduslikke lähenemisviise 
kohaliku, riikliku ja Euroopa tööturupoliitika küsimustele. Programmi mõte on arendada ja 
katsetada ideid ning seejärel rakendada uudseid lähenemisviise ja kasulikke kogemusi poliitikas 
ja praktikas. See tegevus hõlmab lahenduste, metoodikate või lähenemisviiside siirdamist ühest 
keskkonnast teise, et suurendada poliitika või praktilise tegevuse tõhusust. Uuenduslikkus võib 
seisneda: 
 

•  täiesti uute tegevuspõhimõtete ja meetodite väljatöötamises; 
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•  olemasolevate tegevuspõhimõtete ja meetodite uudsete kombinatsioonide 
väljatöötamises ja rakendamises. 

 
Uuenduslikkus võib esineda väga mitmesugustes vormides. Uuenduslikkus võib olla: 
 

•  protsessile suunatud – uute tegevuste, meetodite või vahendite katsetamine ja 
kasutuselevõtmine; 

•  eesmärgile suunatud – uute eesmärkide sõnastamine, uute oskuste arendamine või uute 
tööhõivevaldkondade avamine; 

•  kontekstile suunatud – tööturusüsteemide või muude struktuuride arendamine muust 
kontekstist pärinevate uuenduste kohandamise teel. 

 
Kui soovite põhjalikumat käsitlust uuendusprotsessi kohta, vaadake uuenduse määratlust 1995. a 
rohelises raamatus “Uuendused”, mida kasutatakse Euroopa Komisjoni teatises COM/2000/056 
“Teadmuspõhise majanduse uuendamine”. 
 
 
1.5 Sidusrühmi ja kasusaajaid aktiivselt kaasavad partnerlused 

 
EQUAL tähendab partnerlust. Programmi raames moodustatud arengupartnerlusi rahastatakse 
konkreetses probleemses valdkonnas lahendusvõimaluste katsetamise eesmärgil. Partnerluse 
eesmärk on: 

•  viia omavahel kokku ettevõtted, riigiasutused ning haridus- ja koolitusasutused ning 
muud organisatsioonid, et teha kindlaks diskrimineerimise ja tõrjutusega seotud 
probleemide põhjused, leppida kokku oluliste teemade osas ja ühiselt leida uudsed 
viisid probleemide lahendamiseks; 

•  ühiselt jälgida ja hinnata saavutatud edu ja luhtumisi ning neist teada anda; 
•  kaasata oma tegevusse suured ja väiksemad organisatsioonid (sealhulgas riigiasutused, 

tööhõiveteenistused, valitsusvälised organisatsioonid, ettevõtted, iseäranis väike- ja 
keskmise suurusega ettevõtted, ja sotsiaalpartnerid) partnerlusse, mis tegeleb 
kindlaksmääratud probleemse valdkonnaga seotud tegelike vajadustega; 

•  haarata partnerid ja sidusrühmad aktiivselt kaasa planeerimisse, otsuste tegemisse ja 
õppetegevusse; 

•  haarata oma sihtrühm aktiivselt tegevusse kaasa, lastes neil osaleda otsuste 
tegemisel ning arendada oskusi, mis võimaldavad neil aktiivselt kujundada omaenda 
tulevikku; 

•  tagada oma töö ja juhtimise avatus ja läbipaistvus. 
 
Põhjalikum teave nende küsimuste kohta programmi EQUAL veebisaidil asuvast 
programmi EQUAL partnerluse juhendist. 

 
Näide: hajus-koolitusportaal               (TCA 489 COMPETENCE EUROVISION) 

Selle nelja riiki (Belgiat, Saksamaad, Itaaliat ja Hollandit) hõlmava arengupartnerluse raames 
tegeletakse nii töötajate kui ka nende tööandjateks olevate äriühingute pädevusalade 
kinnitamisega. Kasutusel on tasakaalustatud punktitabeli uudne versioon, mille arengupartnerluse 
liikmed on loonud väiksemate ettevõtete vajaduste täitmiseks. Vahendi katsetamine andis 
tõhususe seisukohalt häid tulemusi. Partnerid on välja töötanud ühise internetiportaali, kus 
pakutakse koolituskomplekte ja pädevusalade hindamise vahendeid muu hulgas mitteametliku ja 
mitteakadeemilise õppe käigus omandatud kompetentsi hindamiseks 
 
 
Märkus. Kõik käesolevas juhendis toodud näited hõlmavad rahvusvahelise kootöö kokkuleppeid, mitte 
üksikuid arengupartnerlusi. Lisateavet konkreetsete rahvusvahelise koostöö kokkulepete kohta saate 
programmi EQUAL ühtse andmebaasi (ECDB) "TCA search" otsingu abil. Märkige otsinguväljale näites 
toodud number ja selle järel märk “%”. 
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1.6 Töötulemustest teavitamine ning poliitikas ja praktikas rakendamine 
(süvalaiendamine) 

 
Programmi EQUAL elluviimise käigus saadud kogemused, strateegilised tulemused, meetodid ja 
tooted tuleb muuta kättesaadavateks ja kasulikuks väljaspool neid arengupartnerlusi, kus need 
välja töötati, kui nendega soovitakse esile kutsuda muutusi ja täiustada praktilist tegevust. Kõik 
arengupartnerluste liikmed peavad pingutama enda poolt tehtud töö tulemustest teavitamiseks 
ning võimaluse korral poliitikas ja praktikas rakendamiseks (süvalaiendamiseks). Seda teevad 
nii arengupartnerluste endi liikmed kui ka siseriiklikul ja rahvusvahelisel tasandil loodud 
temaatilised võrgustikud, mis viivad arengupartnerlused kokku peamiste poliitikakujundajate ja 
praktikutega. 
 

Teavitamine Poliitikas ja praktikas rakendamine 
 

Kogemuste ja tulemuste levitamine 
asjaomaste organisatsioonide ja 
institutsioonide vahel ning programmi EQUAL 
raames käsitletavate probleemide, 
kasutatavate meetodite ja saavutatud 
tulemuste teadvustamine spetsialistidest ja 
mittespetsialistidest auditooriumile. 

Programmi EQUAL raames välja töötatud 
tegevuspõhimõtete ja meetodite 
integreerimine igapäevastesse 
otsustusprotsessidesse, tagades võimalikult 
laiaulatusliku mõju. 

 
Arengupartnerlused peavad oma töö korraldamisel pidama silmas nii horisontaalset kui ka 
vertikaalset teavitamist, samuti tulemuste poliitikas ja praktikas rakendamist. 
 
Kohustus püüda rakendada tulemusi nii poliitikas kui ka praktikas ei lasu mitte ainult 
arengupartnerlustel. Liikmesriigid teevad koostööd arengupartnerluste poolt tehtu hindamisel ja 
võrdlemisel ning heade tavade levitamisel kogu Euroopa Liidus. 
 
Horisontaalne teavitamine ning poliitikas 
ja praktikas rakendamine 
(süvalaiendamine) 
 

Vertikaalne teavitamine ning poliitikas ja 
praktikas rakendamine (süvalaiendamine) 

Kogemuste jagamine samade või sarnaste 
küsimustega tegelevate inimeste ja 
organisatsioonide vahel nii piirkondlikul, 
riiklikul kui ka Euroopa tasandil. 

Võrgustikupõhine koostöö 
poliitikakujundajate, programmi juhtide ja 
sidusrühmadega, et kutsuda 
tegevuspõhimõtetes ja õigusraamistikus esile 
institutsionaalseid, poliitilisi, regulatiivseid või 
haldusalaseid muutusi. 
 

  
 
1.7 Töö rahvusvahelistes partnerlustes 

 
Rahvusvaheline koostöö moodustab programmi EQUAL ühe koostisosa. Ülioluline on tagada 
selle töö hea kvaliteet. Põhieesmärk on oskusteabe ja heade tavade edendamine ning levitamine 
partnerluste ja liikmesriikide vahel. Rahvusvaheline koostöö annab liikmesriikide ja Euroopa 
poliitikakujundamisele unikaalse lisaväärtuse. Kõik programmi EQUAL raames loodud APd 
osalevad programmis alljärgnevalt: 
 

•  ettevalmistuste etapp, mille käigus iga arengupartnerlus struktureerib oma siseriiklikud 
ja rahvusvahelised tegevuskavad ning loob nende kavade elluviimiseks partnerlused. 
Selle etapi lõppedes (etapp kestab ligikaudu kuus kuud) peavad arengupartnerlused 
esitama ühtse strateegia arengupartnerluse kokkuleppe (APK) vormis. See peab 
sisaldama kirjeldust, kuidas nad soovivad saavutada lisaväärtust läbi rahvusvahelise 
koostöö teiste riikide APdega. See on spetsiifiline rahvusvahelise koostöö kokkulepe 
(RKK) , mis on sõlmitud vähemalt ühe (tavaliselt enama) partneriga teistest 
liikmesriikidest; 
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•  rakendamisetapp, mil need ühised siseriiklikud ja rahvusvahelised tegevuskavad viiakse 
umbes kahe või kolme aasta vältel ellu; 

•  teavitamise ning poliitikas ja praktikas rakendamise (süvalaiendamise) etapp, mille 
käigus temaatiliste võrgustike, saavutuste võrdlemise, kolleegide hinnangute ja foorumite 
kaudu levitatakse häid tavasid, et mõjutada riiklikku ja Euroopa tasandi poliitikat. Seda 
tegevust korraldavad liikmesriikide korraldusasutused, kellele siseriiklike võrgustike ja 
süvalaiendamise struktuuride rahvusvahelise mõõtme korraldamisel osutab abi Euroopa 
Komisjon. Samuti võivad liikmesriigid rahastada mõningaid täiesti uusi partnerlusi, mille 
ainuke eesmärk on viia programmi EQUAL raames saadud kogemused poliitikasse ja 
praktikasse (EQUALi teatis – “Heade mõtete vaba liikumine” – COM 2003/840, punktid 
11.4.17–18). Kõige sellega tegeletakse paralleelselt rakendustegevusega ja kuni 
programmi EQUAL lõpuni. 

 
Programmi EQUAL raames toimub rahvusvaheline koostöö kolmel tasandil: 
 

•  kahe või enama liikmesriigi arengupartnerluste vahel. Need arengupartnerlused 
peavad olema kaasatud sarnastesse või üksteist täiendavatesse tegevustesse, neil 
peavad olema ühised või üksteist täiendavad lähenemisviisid ning nad peavad olema 
valmis töötama välja ühiseid strateegiaid, lähenemisviise või tooteid; 

•  arengupartnerluste siseriiklike temaatiliste võrgustike vahel, kusjuures 
arengupartnerlused levitavad oma siseriiklike temaatiliste võrgustike raames saadud 
kogemusi Euroopa tasandil. Seda tegevust toetab Euroopa Komisjon, vaadates läbi 
Euroopa tasandi jaoks olulised strateegilised lähenemisviisid ja nende tulemused, ning 
viies need üle-euroopalisele diskussioonitasandile ja poliitikafoorumitesse; 

•  korraldusasutuste ja riiklike tugistruktuuride ning võtmeisikute ja -
organisatsioonide vahel kogu Euroopa Liidus. Vastutavad korraldusasutused on 
endale ühenduse algatuse EQUAL vahendite kasutamise programmide raames võtnud 
kohustuse tihendada koostööd ja vastastikust õppimist töörühmade ja Euroopa 
Komisjonide poolt koordineeritavate kohtumiste ning liikmesriikide otsese koostöö kaudu. 

 
Käesolevas juhendis käsitletakse arengupartnerluste vahelise rahvusvahelise koostöö esimest 
aspekti. 
 
Kuidas erineb programmi EQUAL raames tehtav rahvusvaheline koostöö 
teiste EL-i programmide puhul kasutatavatest lähenemisviisidest? 
 
EQUAL  Teised EL-i programmid 

 
Eeldab ühtset riiklikku ja rahvusvahelist 
lähenemisviisi. 

Euroopa Regionaalarengu Fondi ja Euroopa 
Sotsiaalfondi tavaprogrammid ei eelda (ja 
reeglina ei luba) ühtki rahvusvahelist 
elementi. LEADER soodustab rahvusvahelist 
koostööd, kuid ei nõua seda. 

Rahvusvaheliste partnerluste valik ei ole 
geograafiliselt määratud. 

Peamine osa programmi INTERREG raames 
tehtavast rahvusvahelisest koostööst on 
suunatud piiriülestele meetmetele.  

Rahvusvahelised partnerlused koosnevad 
iseseisvatest siseriiklikest 
arengupartnerlustest. 

Programmi LEONARDO raames 
rahastatakse rahvusvahelisi projekte, millel 
on juhtiv asutus või lepinguosaline, kes 
vastutab kõikide asjaomaste liikmesriikide 
osaliste tegevuse juhtimise eest. 



 9 

 

Teave programmi EQUAL kohta 
 

2  
Rahvusvaheline koostöö 

 
“Miks on rahvusvaheline koostöö kasulik? Te avastate uusi tööviise, õpite 

kasutama uutmoodi loogikat, kogute ja jagate mõtteid, stimuleerite 
loomingulisi lahendusi ning isegi vähendate stressi ja pinget.” 

 
 

2.1 Rahvusvaheline töö programmi EQUAL raames 
 
Programmi EQUAL raames tehakse rahvusvahelist koostööd kolmel tasandil: 
 

•  arengupartnerluste vahel; 
•  arengupartnerluste siseriiklike temaatiliste võrgustike vahel; 
•  vastutavate korraldusasutuste ja riiklike tugistruktuuride ning võtmeisikute ja -

organisatsioonide vahel kogu Euroopa Liidus. 
 
Käesolevas peatükis käsitletakse koostööd arengupartnerluste vahel. Võrgustikevahelist 
temaatilist koostööd korraldab ja haldab Euroopa Komisjon koostöös liikmesriikide 
korraldusasutustega. 
 

  Kõik programmi EQUAL raames loodud 
rahvusvahelised partnerlused … 

  

   

peavad kavandama teabe ja kogemuste 
vahetust ning üksteise mõtete, strateegiate ja 

tegevuse tundmaõppimist 
 

  

   

… ning 
 

  

   

viima läbi valitud töövaldkonnaga seonduvaid 
uudsete lähenemisviiside võrdlusi ja nende 

paralleelset arendamist / testimist / toimimise 
kontrollimist, 

 

  

 

… tegelevad ühe või mitme alljärgnevalt märgitud tegevusega: 
 

uute lähenemisviiside import, 
eksport või 

kasutuselevõtmine, mujal 
katsetatud töö kohandamine 

oma olukorrale, 

  

Teenuse, toote või süsteemi 
ühine arendamine, mille 
käigus tänu partnerite 

võimaluste ühendamisele 
töötatakse välja ühine toode, 

mille loomine käiks 
eraldiseisvana neile üle jõu, 

  

Otsene kogemuste 
vahetamine, koolitatavate, 

koolitajate, juhtide või 
partnerite vahetamine 
lühema või pikema aja 

jooksul. 
 

 
Rahvusvaheline koostöö on dünaamiline protsess, seetõttu ei ole need mudelid 
ammendavad ega üksteist välistavad. Arengupartnerluste abistamiseks on algatuse EQUAL 
struktuuri kaasatud spetsiifilised mehhanismid ja vahendid. 
 
 Rahvusvaheline partnerlus võib kasutada mitmeid koostöömudeleid, kohandades neid vastavalt 
suhete arengule ja küpsemisele ning partnerite tegevuse arengule. Arengupartnerluse üksikud 
liikmed võivad olla kaasatud mitmesugustesse ühistegevustesse oma rahvusvaheliste 
partneritega, mis hõlmavad kõiki partnereid, aga samuti sidusrühmi alates kasusaajatest kuni 
poliitikakujundajateni. 
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2.2 Rahvusvahelise koostöö kasulikkus 
 

 

Kasu organisatsioonidele 
 
Strateegiline ja pikaajaline 

•  Osalemine Euroopa võrgustikes ja teistes liikmesriikides selliste kontaktide loomine, mis 
avavad võimalusi tulevaseks koostööks ja lisavad arengupartnerluse tööplaanile Euroopa 
mõõtme. 

•  Laialdasemad seosed kutsealase arenguga ning võimalus kõrvutada tööturupoliitika ja -
praktikaga seotud lähenemisviise teistes liikmesriikides. 

•  Arengupartnerluse ja selle Euroopa partnerite kõrgem profiil ja lisaväärtus sama ala 
professionaalide ja oluliste otsustajate silmis. 

•  Suurem teadlikkus ja arusaamine Euroopa asjakohaste tegevuspõhimõtete arengust. 
 

Tegevusalane ja lühiajaline 
•  Ligipääs uutele ideedele ning oma ideede jagamine ja arutamine laiemas kontekstis. 
•  Rahvusvaheliste kogemuste ja eriteadmiste kasutamine selleks, et katsetada ja täiustada 

olemasolevaid kursuseid, materjale ja meetodeid ning et töötada välja uusi tooteid. 
•  Laiem valik uusi äripartnereid, poliitilisi liitlasi ja tehnilisi kaastöötajaid. 
•  Uute oskuste ja uudse pädevuse omandamine. 
•  Katsetamine ühishuvi pakkuvates valdkondades ja vastastikuste ärivõimaluste edendamine. 

 
 

 

Kasu individuaalsetele osalistele 
 

•  Isiklike kogemuste, keele-, suhtlus- ja muude oskuste arendamine ning laiema Euroopa 
mõõtme omandamine. 

•  Teabeallikate ja kontaktide laiendamine. 
•  Suurem teadlikkus ja arusaamine riikliku tööhõivepoliitika ja õppesüsteemi tugevatest 

külgedest ja puudujääkidest. 
•  Eneseteadlikkuse, enesehinnangu ja enesekindluse kasv. 
 

 
2.3 Tähtsad tegurid 
 

 
Mõned rahvusvahelistele partnerlustele omased tähtsad tegurid 

 

•  Partnerluse areng nõuab aega ja pühendumist. 
•  Kõige sobivamate rahvusvaheliste partnerite määratlemine on aeganõudev töö, eriti kui 

arvestada programmi raames kehtestatud ajalimiiti ehk “rahvusvahelist akent” (periood, mis 
järgneb arengupartnerluse andmete sisestamisele ECDBsse ja mille vältel saab moodustada 
rahvusvahelisi partnerlusi). 

•  Tõhusa ühtse rahvusvahelise tegevuskava osas läbirääkimiste pidamine. 
•  Töö partnerluses on keerukas ning nõuab lisaks korralikele töömeetoditele, 

dokumenteerimisele ja seirele ka paindlikkust ja kompromissivalmidust. 
•  Protsess nõuab olulisi finants- ja inimressursse. 
•  Loominguliste ja uudsete tulemuste saavutamiseks tuleb võtta teatud riske. 
•  Rahvusvaheline töö esitab personalile uudseid nõudmisi ning eeldab uute oskuste, kultuuri-, 

konteksti- ja keeleerinevustega toime tulemise oskuse olemasolu. 
•  Mõned Teie rahvusvahelistest partneritest võivad olla vähem pühendunud ja isegi partnerluses 

tegutsemisest loobuda, kui on mõistnud, mida taoline koostöö tähendab. 
•  Edukas rahvusvaheline partnerlus eeldab pidevat seire- ja hindamistegevust. 
•  Intellektuaalomandiõigused. 
•  Kultuuri- ja töötamisharjumuste erinevused. 
•  Raskused, mis tekivad seoses partnerite vahetumisega koostöö käigus. 
Personali järjepidevus planeerimisest kuni teavitamisfaasini. Tuleks teha kõik, mis võimalik, et 
personal jääks püsima või vähemalt säiliks nendega kontakt.  
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Ja lõpuks … 
 
Programmi EQUAL raames ellu viidav rahvusvaheline koostöö peaks avaldama mõju nii 
poliitikale kui ka praktikale. Siiski on ühe partnerlusega saavutatavatel tulemustel teatud piirid. 
Oluline on neid piire mõista, ennetada probleeme ning seada realistlikke ja saavutatavaid 
eesmärke. Liiga ambitsioonikad arengupartnerlused, mis ei saavuta oma eesmärke, aitavad 
üldisele arengule väga vähe kaasa. Tõelist mõju suudavad avaldada need arengupartnerlused, 
mille jaoks on seatud realistlikud sihid ja mis on valmis tegelema ka ette tulevate probleemidega. 
 
Millised on realistlikud sihid? Programmi EQUAL partnerlusgrupp on soovitanud kasutada 
valemit nimega SMART, mida paljud rahvusvahelised partnerlused juba rakendavad: 
 
S Konkreetne (Specific) 
M Mõõdetav (Measurable) 
A Saavutatav (Achievable) 
R Realistlik (Realistic) 
T Ajagraafikuga seotud (Timebound) 
 
Selliste realistlike ja saavutatavate sihtide seadmine on ülesanne, mille rahvusvahelised 
partnerlused peavad täitma siseriiklikes arengupartnerlustes oma tööd planeerides. Seetõttu 
võimaldatakse programmi EQUAL raames ettevalmistuste etapi (1. järk) rahastamist (etapp 
kestab minimaalselt kuus kuud).  
 
 
TÄHELEPANU! 
 
 
Et ettevalmistuste etapi täpsem korraldus on liikmesriikides erinev, peab iga arengupartnerlus 
uurima täpsete nõuete ja ajakava kohta oma riigi korraldusasutuselt ning nende riikide 
korraldusasutustelt, kus asuvate arengupartnerlustega ta soovib koostööd teha. Näiteks võivad 
erinevused riikide ajakavade vahel teha koostöö äärmiselt raskeks ja see tuleks kindlaks teha 
võimalikult vara. (Vaata ka liikmesriikide teemasid puudutavat informatsiooni peatükis 1 ja viidet 
EQUALi koduleheküljel 
 
http://forum.europa.eu.int/Public/irc/empl/equal_etg/library?I=/etg0/transnationality/transnational_
co-operati_1&vm=detailed&sb=Title 
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Ettevalmistused 
3 

Rahvusvaheliseks koostööks 
ettevalmistumine 

 
“Rahvusvahelisel tasandil toimuva koostöö elluviijad teevad tavalisest 

rohkem tööd. Nad ei tööta kellast kellani, vaid investeerivad oma tegevusse 
suurel hulgal aega ja energiat. Nad usuvad sellesse, mille nimel töötavad.” 

 
3.1 Plaanide kohandamine arengupartnerluse eesmärkidega 
 
Hästi toimiv rahvusvaheline partnerlus tekib hea ettevalmistuse tulemusena. Pidage meeles, et 
rahvusvahelise koostöö planeerimine peab algusest saadik moodustama kogu tegevuse 
kavandamise ühe osa. Kontrollige, kas Teie siseriiklik tegevuskava sisaldab ka rahvusvahelisi 
eesmärke. 
 
Veenduge, et Teie rahvusvahelised plaanid on kooskõlas Teie AP eesmärkidega. 

 
Rahvusvahelise partnerluse väärtuse esimeseks hindamisaluseks on kasu, mida partnerlus võib 
oma liikmete riiklikul tasandil tehtavat tööd silmas pidades tuua. Sellise kasu määratlemise 
hõlbustamiseks on välja töötatud alljärgnev tabel. 
 
 Riikliku 

arengupartnerluse 
tööplaani 
põhielemendid 

Kavandatud 
rahvusvahelise töö 
põhielemendid 

Teie arengupartnerluse 
põhimõtted ja eesmärgid 
seoses võrdsete võimaluste 
tagamisega 

Milliseid protsesse, 
süsteeme või 
tooteid Te kavatsete 
arendada või 
täiustada? 

Ühised protsessid, 
süsteemid, tooted, 
uuringud, 
teavitustegevus. 

Teie AP  tööplaani need 
aspektid, mis on prioriteetideks 
Teie koostöös oma 
rahvusvaheliste partneritega. 
Rahvusvaheliste partnerite töö 
need aspektid, mis on seatud 
prioriteetideks koostöös Teiega. 
Uued tooted ja uudne tegevus, 
mis on omased Teie 
rahvusvahelisele partnerlusele. 

Ühised või ühiselt välja töötatud 
tooted, uuringud ja 
teavitustegevus, mis seonduvad 
võrdsete võimaluste tagamise 
eesmärgiga. Võivad sisaldada 
võrdsete võimaluste tagamise 
poliitikat. 

Millised eesmärgid 
on Teie AP 
tähelepanu 
keskmes? 

Tööturuga seotud 
küsimused ja Teie 
sihtrühmaks olevad 
ebasoodsas olukorras 
olevad inimesed. 

Tööturuga seotud küsimused ja 
laiendatud rahvusvahelise 
partnerluse sihtrühmaks olevad 
ebasoodsas olukorras olevad 
inimesed. 

Valitud küsimused ja sihid, mis on 
seotud võrdsete võimaluste 
tagamise eesmärgiga. 

Millist konkreetset 
kasu Te tööst 
ootate? 

Mõju kasusaajatele. 
Mõju partnerite 
tegevusele. 
Mõju toodetele. 

Mõju partneritele, projektiga 
hõlmatud töötajatele ja 
abisaajatele. 
Mõju partnerite tegevusele. 
Mõju toodetele. 

Mõju võrdsete võimaluste 
tagamise eesmärgiga seotud 
poliitikale ja praktikale. 
Mõju laiemale teadlikkusele  
võrdõiguslikkusega seotud 
küsimustest. 

Millised on AP ja 
selle töö uudsed 
aspektid? 

Partnerlus, sihtrühmad, 
metoodika, süsteemid 
ja tooted, poliitika. 

Riikide kooslus, partnerite liikide 
kooslus, metoodika, süsteemid 
ja tooted. 

Uued lähenemisviisid ja töövõtted. 

Millist lisaväärtust 
rahvusvaheline 
koostöö eeldatavasti 
annab? 

Uued meetodid, 
protsessid, uuringud, 
tooted. 
Teie enda protsesside, 
uuringute ja toodete 
täiustamise viisid. 

Teistes riikides läbi viidavate 
uuringute toetamine. 
Praktilise tegevuse elluviimise 
põhimõtete vastastikune 
täiendavus  
Rahvusvaheline siire. 
Kolleegide hinnangud. 
Rahvusvahelise poliitikaga 
seonduvad ideed, tegelikkuses 
kasutatavad mudelid või tooted. 

Heade tavade / praktilise 
tegevuse näited uutes 
keskkondades. 
Mõju hindamise viisid. 
Näited suuremast teadlikkusest 
võrdõiguslikkusega seotud 
küsimuste osas. 
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Üks programmi EQUAL 1. voorus edukalt kasutatud võimalus, mille eesmärk on abistada 
rahvusvaheliste partnerluste töö suunamist, on kogemustest õppimine (Benchlearning). See 
meetod tagab, et saadud kogemustest tõepoolest õpitakse. Meetod põhineb lihtsal loogikal: kui 
teistelt on midagi õppida, siis ei ole mõtet “jalgratast leiutada”. 
 
Kogemustest õppimise põhimõtte aluseks on eesmärk suunata uuenduslikkuse tõendamise 
kohustuse suunamine muutuste pooldajatelt muutuste vastastele. Tavaliselt peaksid muutuste 
pooldajad  tõendama, miks peaks muudatusi tegema. Kogemustest õppimise põhimõte tähendab 
seda, et hea ja toimiva näite olemasolu korral peavad muutuste vastased tõendama, miks 
muutusi ei peaks ellu viima. Lisateavet kogemustest õppimise põhimõtte kohta saab Interneti-
aadressilt www.benchlearning.com. 
 
 
3.2 Realistlik planeerimine 

 
Kasulikuks võivad osutuda järgmised planeerimisalased nõuanded: 
 

•  püüdke oma tegevusse kaasata vähemalt üks inimene, kel on eelnevaid 
kogemusi rahvusvaheliste tegevuskavade kujundamisel ja rahvusvahelise 
koostöö juhtimisel. Kui Teie arengupartnerluses ei leidu sellist inimest, 
konsulteerige mõne inimesega, kelle kogemused pärinevad programmist 
EQUAL, muudest Euroopa Komisjoni programmidest nagu Leonardo da Vinci või 
mõnest muust algatusest, mis ei hõlma inimressursse või mis pole isegi mitte 
Euroopa Liidu algatus; 

 
•  veenduge, et nii arengupartnerluse juhtgrupp, peamised partnerid kui ka 

personali võtmetöötajad mõistavad võetud ülesannet ja seda, kuidas see on 
kooskõlas arengupartnerluse siseriiklike tööeesmärkide, plaanide ja eelarvega; 

 
•  veenduge, et rahvusvahelise töö tegemiseks on piisavalt ressursse. Kui piisava 

aja ja eelarvete jaotamisel esineb probleeme, tegelege nendega kohe ja tehke 
vajalikud muudatused. Koostage vajalike ressursside täpne kontrollnimekiri; 

 
•  hoolitsege, et kõigil arengupartnerluses osalevatel partneritel oleks 

rahvusvahelises koostöös selged ülesanded ja vastutus ning et nad saaksid 
koostööst reaalselt kasu. See kindlustab rahvusvahelise koostöö edukuse; 

 
•  veenduge, et Teie arengupartnerluses osalevad partnerid mõistavad plaani, mille 

osas Te oma rahvusvaheliste partneritega läbi räägite, ja nõustuvad sellega. 
Arengupartnerluse juhtkomisjon peaks heaks kiitma ka rahvusvahelise 
tegevuskava; 

 
•  kavandage regulaarset suhtlemist. kavandage juhendava eesmärgiga 

koosolekute korraldamist või partnerlusesisese bülletääni või teabelehe 
väljaandmist. Samuti hoolitsege, et partnerluse kohtumistel käsitletakse alati ka 
rahvusvahelist koostööd. 

 
Näide: ühine toote- või süsteemiarendus             (TCA 2094 MOTIVATION) 
See RKK hõlmab kolme partnerit ja selle alusel 
- koostatakse ülevaade tööhõiveressurssidest – kõik siseriiklikud arengupartnerlused koondavad 
kokku tööhõivega seonduvad ressursid ja töövahendid; 
- tehakse rahvusvaheline motivatsiooniuuring – kõik siseriiklike arengupartnerluste kasusaajad 
osalevad uuringus, kusjuures partnerid on leppinud kokku ühtse tarkvaraprogrammi kasutamises. 
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Rahvusvaheliste partnerite otsimiseks ettevalmistumine 
 

Õigete partnerite leidmine on palju lihtsam, kui ootused on selged ja kui on mõistetud asjaolu, et 
edukas partnerluses on igaühel midagi väärtuslikku pakkuda ja omakorda vastu saada. 
 

•  Koostage kontrollnimekiri võimalike partneritega seotud küsimustest, millele Teil tuleb 
vastused leida. 

 
•  Koostage oma arengupartnerluse rahvusvahelise koostöö alaste eesmärkide selge ja 

mõistetav kirjeldus. 
 
3.3 Partnerlusmeeskonna loomine 
 
Üks rahvusvahelise koostöö kogemusega koordinaator on “ideaalset” rahvusvahelist töötajat 
kirjeldanud selliselt: “Edukalt tegutsenud partnerlusi ja rühmi vaadates ilmneb, et edu pandiks olid 
tegelikult töösse kaasatud inimesed. Tänu neile tegutseti edukalt. Rahvusvahelisel tasandil 
toimuva koostöö elluviijad teevad tavalisest rohkem tööd. Nad ei tööta kellast kellani, vaid 
investeerivad oma tegevusse suurel hulgal aega ja energiat. Nad usuvad sellesse, mille nimel 
töötavad.” 
 
Kõige tähtsam panus on meeskond, mille arengupartnerlus toob kaasa rahvusvahelisse 
partnerlusse. Rahvusvahelise koostöö panevad toimima inimesed, mitte plaanid ega aruanded. 
 
Edukas rahvusvaheline partnerlus järgib järgmisi põhimõtteid: 
 

•  Partnerluses peab olema vähemalt üks alaline kontaktisik, kes tagab järjepidevuse, 
pühendades piisavalt aega rahvusvahelisele tegevusele. Selliseks kontaktisikuks võib 
(aga ei pruugi) olla rahvusvahelise meeskonna juht. Kuna isiklikud suhted ja usaldus on 
kriitilise tähtsusega tulemusliku rahvusvahelise koostöö jaoks, võib personali vahetumine 
põhjustada mittevajalikke edasilükkumisi ja probleeme. 

 

•  Võimalusel tuleb kaasata hea keeleoskusega isik. Igaühel peab olema tõeline huvi ja 
soov teha piiri- ja kultuuriülest tööd. 

 

•  Kohustusliku RKK põhielementide põhjendus ja sisu tuleb kõikidele arengupartnerluses 
osalevatele partneritele korralikult selgeks teha. Kõik partnerid tuleb töösse kaasata 
algusest saadik, tehes kindlaks nende spetsiifilised huvid, isiklikud ootused ja eesmärgid. 

 

•  Meeskonnas peab olema heade juhtimisoskuste ja -kogemustega isikuid. Võimaluse 
korral peaks ühel liikmel olema varasemast ajast rahvusvahelise töö kogemus. 

 

•  Vajaduse tekkides peab olema võimalus kasutada ekspertide ja praktikute abi. 
 

•  Välditakse koordineerimis- ja juhtimistegevuse – partneriotsing ja RKK  koostamine – 
vaid ühe partneri hooleks jätmist. Nende tegevuste jaoks ei ole soovitav kasutada abi 
väljastpoolt partnerlust. 

 
3.4 Võimalike rahvusvaheliste partneritega kontakteerumine 
 
Enamiku arengupartnerluste jaoks ei lõpe partneriotsing enne “rahvusvahelise akna” 
(ettevalmistuste etapis, 1. järk) avanemist. See toimub 1. jaanuaril 2005, kui kõik liikmesriigid on 
oma arengupartnerlused heaks kiitnud ja kui nende arengupartnerluste andmed on sisestatud 
ECDBsse. 
 
Ent alustada võib ka varem. Kohe pärast oma arengupartnerluse heakskiitmist võite astuda 
mitmeid samme: 
 

•  võtta ühendust võimalike partneritega, keda Te teate või kellega olete varem koostööd 
teinud, ja uurida, kas nemad on omakorda juba heaks kiidetud; 

•  koostada võimalike partnerite jaoks konkreetse teabematerjali oma arengupartnerluse 
kohta – eriti kasulik oleks teha oma arengupartnerlusest üheleheline kokkuvõte võimalike 
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partnerite riikide keeltes. Eriti soovitatav oleks kasutada kokkuvõtet ECDBs ja rõhutada 
oma ootusi rahvusvahelise koostöö suhtes; 

 
•  kaaluge oma ideaalse rahvusvahelise partneri kirjelduse koostamist – see võib aidata 

partneritel mõista, mida Te partnerluselt ootate. 
 
Näide: partnerid ei pruugi tegutseda sama teema raames.  (TCA 993 EMPOWER)
Suurbritannia ei ole eraldanud eraldi programmi EQUAL toetussummasid teemale “G”, mille 
eesmärk on pere- ja tööelu ühitamine. Ühendkuningriigi (Suurbritannia) teema A 
arengupartnerlus “Action for Carers and Employment“ (ACE National) on valinud oma riigis ellu 
viidava töö täiendamiseks Austrias asuva partneri nimetusega “Fempower”, mida rahastatakse 
teema “G” raames. RKK  “Empower TCA” eesmärk on võidelda tööpuudusega pere eest 
hoolitsejate, lastega naiste ja meeste seas. Mõlemad arengupartnerlused töötavad välja 
koolitusmaterjale ja töövahendite komplekte, näiteks konsulteerimisskeemide ja tööandjate poolt 
osutatava toe süsteemide loomiseks. Partnerlus annab võimaluse arendada ja katsetada nende 
teenustega seotud ühtseid suuniseid. 
 
 
3.5 Tööstiil, keel ja muud küsimused 
 
Organisatsioonilised erinevused võivad tekitada probleeme tegevusplaani väljatöötamisel ja 
ressursside jagamisel ning ühiste tulemuste kasutamisel. Need erinevused võivad tuleneda: a: 

•  arengupartnerluste erinevast suurusest – mõnes arengupartnerluses on ainult kaks-kolm 
partnerit, teistes aga üle kahekümne; 

 

•  arengupartnerluste erinevast staatusest – mõned arengupartnerlused hõlmavad suuri 
riiklikke või piirkondlikke asutusi, teised aga koosnevad väikestest kohalikest 
organisatsioonidest või kogukondlikest rühmadest; 

 

•  erinevatest suhetest sihtrühmaga – mõnedes arengupartnerlused tegelevad otseselt 
sihtrühmaga , teised aga rohkem ressursside tagamisega ja otsese töö tegijate 
mõjutamisega. 

 
On oluline, et organisatsioonilised erinevused lahendataks suhtlusvahendite abil või muul 
käesolevas juhendis kirjeldatud viisil ega peetaks neid keerulisteks kultuurilisteks erinevusteks, 
mille suhtes ei ole lihtsaid lahendusi. Et edukas koostöö partnerite vahel oleks võimalik, tuleb 
organisatsioonilised erinevused lahendada. Tegevusplaani täpne ja läbimõeldud sõnastus võib 
aidata neid probleeme lahendada.  
Kultuuri- ja tööstiili erinevused võivad tekitada rohkem arusaamatusi ja raskusi kui 
keeleerinevused. Raskused ja arusaamatused võivad tuleneda 
 

•  erinevatest sotsiaalsetest hoiakutest ja sotsiaalsest käitumisest, 
 

•  erinevast äri- ja töökultuurist, 
 

•  suhtumisest aega ja tähtaegade järgimisse. 
 
Kultuurierinevustega toimetulek võib olla keeruline, ent pakub ka suurepäraseid 
õppimisvõimalusi. Saladus peitub selles, et koos töötades tuleb erinevustest pidevalt teadlik olla, 
samas teistelt ja teiste kohta teadmisi omandades. 
 
Näide: kultuuriülene töö       (TCA 1567 MIKIRI) 
Rahvusvahelise partnerluse Mikiri raames tegeletakse loominguliselt keelebarjääre ületades 
kultuuriülese koostööga, kasutades põhimõtete ja eesmärgi määratlemiseks tegevuspõhiseid 
meetodeid. Näiteks on partnerlus mõiste "uuendused" olemuse uurimiseks võrrelnud seda 
inimestest koostatud masinavärgiga, kus igal inimesel on oma funktsioon. "Mitmekesisuse" 
mõiste olemuse uurimiseks tehti väikestes erinevate rahvuste esindajatest koosnevates 
gruppides skulptuure. Need harjutused ei sõltu keelest, ent inspireerivad arutelusid – kõikides 
keeltes, sh erinevaid keeli kõnelevate inimeste puhul mitteverbaalse suhtluse meetodeid 
kasutades. Sellised tegevuspõhised meetodid elavdavad õppimist ja pakuvad suhtlemiseks 
kogemuslikku võimalust. 
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Olge avatud, andke teada oma erinevatest ootustest ja teadvustage enesele, kuidas reageerida 
käitumisele, mis Teie arvates viitab sellele, et neid ootusi ei täideta. Nimetatud asjaoludest teadlik 
olemine ja taolistest erinevustest ülesaamise suutlikkus tõhusa suhtluse kaudu on Teie 
rahvusvahelise koostöö edukuse võtmetegurid. 
 
Isegi hea inglise keele (või muu ühise töökeele) oskus ei tarvitse kaitsta arusaamatuste eest. 
Ühesugust sisu võidakse mõista erinevalt erinevates riiklikes kontekstides. Kasulik oleks pöörata 
sellele asjaolule hoolikalt tähelepanu tööplaani koostades. See tähendab ka, et tõlkide 
kasutamine võib lahendada vaid osa keeleprobleemist.  
 
Aeg ja raha, mis on kulutatud meeskonna ettevalmistamisele väljaspool konkreetseid 
tööülesandeid või probleeme, tasuvad end tõenäoliselt ära sellega, et meeskond on teadlik 
omaenda kultuurist ning tuleb paremini toime teiste mõistmise ja nendega koos töötamisega. 
Riiklike tugistruktuurid võivad selles küsimuses nõu anda ja aidata arengupartnerlusi abi 
otsimisel. 
 
Kõik rahvusvahelistes meeskondades osalejad omandavad teadmisi juba töös osalemise kaudu. 
Ent kogemuste kaudu omandatud teadmised – eriti siis, kui rahvusvahelise koostööga 
tegeletakse esimest korda – on suuremad siis, kui tööle eelneb ja seda toetab struktureeritud 
õppimine. Selleks oleks kasulik korraldada rahvusvaheline või erinevaid kultuure hõlmav seminar. 
Kombineerida võib kaht liiki seminare: 
 

•  seminarid, mille käigus valmistatakse osalisi laiemalt ette erinevaid kultuure hõlmavateks 
dünaamilisteks protsessideks ning motiveeritakse neid järele mõtlema oma kultuuriliste 
suhtumiste ja tegutsemisviiside üle; 

 
•  spetsiifilised seminarid, mille käigus keskendutakse koostööle konkreetse riigiga või 

konkreetses töövaldkonnas. 
 
 
3.6 Intellektuaalomand 
 
Kõik ühiseid tooteid levitavad või uusi tooteid arendavad rahvusvahelised partnerlused peavad 
teadma, kuidas käsitleda sellise tegevusega seoses tekkivat intellektuaalomandit. 
 
Intellektuaalomand kujutab endast ideede ilmingut. Teisisõnu – selleks, et midagi tunnustada ja 
kaitsta, peab see füüsilisel kujul olemas olema. Ideed võivad füüsilisel kujul esineda raamatu, 
tarkvaraprogrammi, pildi, andmebaasi jms vormis, et neid saaks intellektuaalomandina 
tunnustada. Te võite intellektuaalomandit kaitsta mitmel viisil, sealhulgas autoriõiguste, patentide, 
kaubamärkide või disainilahenduse kaudu. Oluline on teha vahet intellektuaalomandiõiguste ja 
ühiselt välja töötatud toote kasutusõiguste vahel. 
 
Rahvusvahelised partnerid peavad omavahel arutlema intellektuaalomandi üle ja leppima 
kokku nendevahelises lepingus sätestatavad põhimõtted. 
 
Enamikul juhtudel lubavad partnerid üksteisel tasuta kasutada endi materjale tingimusel, et 
mööndakse nende omandiõigust. Ent on ka teisi küsimusi. 
 

•  Materjalide või tarkvara arendamise eesmärgil alltöövõtu korras kasutatavate kolmandate 
isikute õigustes tuleb selgelt kokku leppida. 

 
•  Mis saab ühiselt välja töötatud toote puhul – kas õigused jagatakse võrdselt või antakse 

partneritele õigused nende keeltes vormistatud või riiklike versioonide suhtes? 
 
•  Kuidas jagatakse võimalik müügitulu? (Juhime tähelepanu, et seda teemat käsitlevad ka 

EL abikõlblikkuse eeskirjad) 
 
Nende ja teiste küsimuste lahendamiseks on oluline, et partnerid peavad aru oma 
korraldusasutuste või riiklike tugistruktuuridega ning uurivad, kas on kehtestatud mingeid 
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siseriiklikke suuniseid või eeskirju. Ühendkuningriigis (Suurbritannia) on kehtestatud 
intellektuaalomandit käsitlev juhend. Sellega on võimalik tutvuda Interneti-aadressil 
http://www.equal.ecotec.co.uk/. Ka Prantsusmaal on vastav juhend, millega saab tutvuda 
aadressil http://www.equal-france.com/. 
 
Ärge viivitage intellektuaalomandiõigustega seotud vaidluste tekkimiseni. Siis on juba hilja. 



 18

Ettevalmistused 
4 

Partnerite leidmine 
 

“Riiklikud tugistruktuurid peaksid arengupartnerlustele teadvustama, et nende poolt 
riiklikus taotlusvormis toodud kirjeldus ei ole vajalik mitte ainult säilitamiseks, vaid ka 

programmi EQUAL ühtses andmebaasis partnerite leidmiseks.” 
 

4.1 Teistest liikmesriikidest partnerite otsimine 
 

Rahvusvaheliste partnerite leidmine ning nendega tegevuskava kokku leppimine nõuab aega ja 
organiseerimist. See kõik peab mahtuma aktiivsete ettevalmistustööde raamesse, mille käigus 
arengupartnerlused viimistlevad oma siseriiklikke tööplaane. 
 
Kogenud arengupartnerlused 

 
•  olles programmis EQUAL osalemiseks heaks kiidetud, uurivad, kas neile juba teada 

olevad teistes liikmesriikides asuvad organisatsioonid on esitanud taotluse programmis 
EQUAL osalemiseks ja kas nad on heaks kiidetud; teavad, et varasematel kogemustel 
või usaldusväärsetel soovitustel põhinevad partnerlused võivad olla väga tõhusad; 
teavad, et partnerluse aluseks peab olema tugev tööalane põhjendus – rahvusvahelise 
partneriga hea läbisaamine ei ole piisav. 

Kõik arengupartnerlused: 
 

•  võivad alustada otsingut ECDBs, võtta ühendust võimalike partneritega ja asuda 
läbirääkimistesse niipea, kui “rahvusvaheline aken” on avatud ning kõik liikmesriigid on 1. 
jaanuariks 2005. a esitanud teabe nende poolt heaks kiidetud arengupartnerluste kohta, 
misjärel ECDB muutub komisjoni programmi EQUAL veebisaidil 
(europa.eu.int/comm/EQUAL) kättesaadavaks. 

 
Kui ECDBs ei leidu sobivaid partnereid ja arengupartnerlus “jääb orvuks”, võib saada abi 
komisjonilt ja liikmesriigi korraldusasutuselt. 2005. aasta jooksul toimub “vastastikune 
sobitamine”. Partnerita jäänud arengupartnerlused võivad oma liikmesriigi korraldusasutuse ja 
riikliku tugistruktuuri kaudu saada abi võimalike partnerite leidmiseks ja nendega lepingute 
sõlmimiseks. 
 
4.2 Programmi EQUAL ühtne andmebaas (ECDB) 
 
ECDB on andmebaas, milles sisalduvad andmed kõigi nii 1. kui 2. voorus. väljavalitud 
arengupartnerluste kohta. See sisaldab iga arengupartnerluse lühikirjeldust ning kontaktandmeid. 
Kui rahvusvahelise töö sisu on kokku lepitud, saab ka see kättesaadavad ECDBs. 
 
ECDB on interneti teel avalikkusele kättesaadav. Seega on kõik selles sisalduvad andmed, välja 
arvatud teatud konfidentsiaalsed üksikasjad (näiteks finantsandmed), kättesaadavad ka 
arengupartnerlustele. Iga arengupartnerluse lühikirjeldus tõlgitakse inglise või prantsuse keelde, 
kuid tegevuse üksikasjad on kättesaadavad ainult selles keeles, milles nende taotlus 
korraldusasutusele esitati. Taotlustest ilmneb üldjuhul vaid see, millist tegevust arengupartnerlus 
sooviks rahvusvahelise koostöö lepingu raames ellu viia, mitte aga võimalike partnerite nimed. 
Need ootused või ideed rahvusvahelise koostöö osas on kättesaadavad ECDBs. 
 
Näide: ECDB kasutamine varasemate kogemusteta AP poolt (TCA 2434 DISABILITY FORUM) 
Ühendkuningriigis (Suurbritannia) asuval Portland College’il puudusid varasemad rahvusvahelise 
koostöö kogemused. Võimalike partnerite leidmiseks kasutati ECDBd. Selle tulemusena 
moodustati neljast arengupartnerlusest koosnev partnerlus. Kaks Ühendkuningriigis 
(Suurbritannia) asuva arengupartnerluse rahvusvahelist partnerit tegelesid puuetega seonduvate 
küsimustega ja kolmas vajadustele kohandatud ehk individualiseeritud õppemeetodite 
väljatöötamisega. Tänu partnerite heale sobivusele on rahvusvaheline partnerlus siirdunud 
võrdleva töö etapist otsese koostöö etappi, milles töötatakse välja vajadustele kohandatavaid 
tehnoloogilisi seadmeid. 



 19

 
ECDB otsingumootorit võib kasutada märksõnade ja mitmesuguste muude kriteeriumite alusel. 
Otsingumootori tõhusus sõltub õigete märksõnade sisestamisest. ECDBs saab otsinguid teha 
erineva keerukusastmega otsinguvariante kasutades. ECDB on aga siiski ainult töövahend; 
otsingutulemuste kasutamisel ja kontrollimisel tuleb olla väga hoolikas. Näiteks peavad kasutajad 
pidama silmas liikmesriikide erinevat praktikat programmi EQUAL üheksa teema raames 
küsimuste ja probleemide klassifitseerimisel. Näiteks puuetega inimestele pakutav koolitus esineb 
eri liikmesriikides erinevate teemade all. Kui Te ei arvesta seda asjaolu, ei pruugi Te partnerit 
leida, sest otsite valest kohast. 
 
4.3 Järeltegevus 
 
Kui olete ECDBst partnerite otsimisel kindlaks teinud väikese hulga võimalikke partnereid, peate 
Te nendega võimalikult kiiresti ühendust võtma. Arvestades ajalisi ja rahalisi piiranguid, tuleks 
esimest korda ühendust võtta telefoni, faksi, e-posti või videokonverentsi abil. Kui esimene 
kontakt on tulemuslik, tuleb korraldada kohtumine, mille käigus võib vahetada vajalikku teavet 
ning hinnata teineteise tööstiili ja isiksuseomadusi. Taolise kohtumise korraldamine on ülioluline, 
et hinnata kaheaastase partnerlussuhte loomiseks vajalikke eeldusi. Võimaluse korral tuleks teha 
vastastikuseid visiite, mille käigus kumbki partner tutvub kohalike tingimustega ja kohtub mõnede 
arengupartnerluse liikmetega. 
 
Kohtumisele tuleks kaasa võtta mõned Teie organisatsiooni, arengupartnerlust ja kohalikke 
partnereid kirjeldavad dokumendid. Need peaksid olema vormistatud keeles, mida kavatsete 
hakata kasutama partnerlusesiseselt. Need esimesed kontaktid ja kohtumised on väga olulised, 
seepärast tuleks nendeks korralikult valmistuda. 
 
4.4 Kui palju partnereid? 
 
Arengupartnerlus ei jõua tööplaani elluviimise etappi, kui kas või ühe rahvusvahelise partneriga ei 
ole sõlmitud vastavat kokkulepet ja kui see kokkulepe pole kinnitatud. Mõttekas oleks otsida 
vähemalt kaks rahvusvahelist partnerit, sest kui neist üks ära langeb, jääb kokkulepe kehtima ja 
partnerlus on endiselt programmi EQUAL raames nõuetele vastav. 
 
Partnerluse lõpliku liikmete arvu määrab selle tegevuse olemus. Enamikus rahvusvahelistes 
partnerlustes on kolm-neli liiget. Mõned partnerlused on palju suuremad ning on seoses sellega 
ka väga mitmekesised ja hõlmavad suures valikus oskusi. Samas võib suurtel rahvusvahelistel 
partnerlustel olla probleeme töö keskendatusega ning neid on keeruline ja kulukas juhtida. 
Partnerluse suurusele vaatamata on kõige olulisem selle kvaliteet ja püsivus, väljundite kvaliteet 
ja nende mõju tulevase tööturupoliitika kujundamisele. 
 
Mõned arengupartnerlused on kaasatud enam kui ühte rahvusvahelise koostöö kokkuleppesse. 
Sellistel juhtudel on tegemist erandiga. Taolist tegutsemist võib soovitada ainult piisavate 
kogemustega ja arvukate rahvusvaheliste protsesside juhtimise suutlikkusega 
arengupartnerlustele. Vt ptk 6.1 lisajuhiste saamiseks. 
 
 
Näide: väike partnerlus       (TCA 998 SARA) 
Üks Austria ja üks Hispaania arengupartnerlus teevad kootööd tööturu soolise ühtlustamise 
valdkonnas. Et kummalgi arengupartnerlusel on oma siseriiklike tegevuskavade raames sarnased 
huvid ja tegevused, oli rahvusvahelises tegevuskavas lihtne kokku leppida. Siseriikliku ja 
rahvusvahelise tasandi tegevus on omavahel kooskõlla viidud tänu rahvusvahelise partneri 
osalemisele arengupartnerluse koosolekutel. Arvestades partnerluse väiksust selles 
rahvusvahelises programmis, on arengupartnerluste liikmetel üksteist külastades võimalus 
korraldada üritusi, kusjuures siseriikliku tasandi sarnased partnerid külastavad välismaiseid 
samalaadseid organisatsioone. Näiteks teeb kumbki arengupartnerlus koostööd ametiühingutega, 
riigiasutustega ja äris tegevate naiste huve esindavate organisatsioonidega. Kõik külastused on 
korraldatud erinevat liiki partnerite huve silmas pidades, sest see annab võimaluse saada kasu 
kogemuste vahetamisest ja rahvusvahelisel tasandil tehtavale tööle ühiste aluste kujundamiseks. 
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Näide: väike partnerlus          (TCA 2802 UTRECHT AND SWEDEN TOGETHER) 
 
Selles partnerluses on ainult kaks partnerit – üks Rootsist ja teine Hollandist. Kummagi 
arengupartnerluse raames tegeletakse etniliste vähemuste sotsiaalse kaasamisega. Partnerluse 
edu põhjus seisneb selles, et kummalgi liikmel on tugev organisatsioon ja laiaulatuslik 
liikmeskond. Ka partnerluse koosseis on väga sarnane – kummagi arengupartnerluse 
partneriteks on pangad, majutusettevõtted, linnavolikogud ja ärikeskused. Partnerlusesiseselt on 
loodud hulgaliselt vastastikuseid kontakte. 
 
 
Näide: suur partnerlus       (ECCO TCA 397) 

 
 ECCO-l (European Community Co-operative Observatory) on kuus partnerit Prantsusmaalt, 
Itaaliast, Hispaaniast, Rootsist, Ühendkuningriigist (Suurbritannia) ja üks assotsieerunud partner 
Rumeeniast. See rahvusvaheline partnerlus on Euroopa tasandil loonud uue 
mittetulundusorganisatsiooni (ECCO), millel on üks direktor igast osalevast riigist. Partnerlus on 
korraldanud eriprojektide toetamise võrgustiku (kasutades TimeBanki andmebaasi), kusjuures iga 
partner kulutab aastas 15 päeva võrgustikus registreeritud liikmete toetamiseks. ECCO on võtnud 
kasutusele EL-i uut laadi kvalifikatsiooni nimetusega ECCE (European Certificate of Community 
Enterprise) ning kavatseb poliitikakujundajate tarbeks avaldada kuus heade tavade mudelit ja 
soovitust, mis on seotud sotsiaalmajanduse toetamisega. 
 

 
4.5 Rahvusvahelised koordinaatorid 
 
Rahvusvahelise koostöö edukus sõltub lõppastmes juhtimisest. Rahvusvahelise partnerluse 
struktuurist olenemata oleks igal arengupartnerlusel mõttekas määrata omapoolne 
rahvusvaheline koordinaator (see ei tähenda sama, mida programmi EQUAL rahvusvahelise 
koostöö Interneti-mooduli (ETCIM) sekretär – vt ptk 6). Need koordinaatorid: 
 

•  määratlevad ja valivad välja võimalikud rahvusvahelised partnerid; 
 

•  peavad läbirääkimisi rahvusvahelise koostöö kokkuleppe üle; 
 

•  töötavad välja rahvusvahelise tööplaani ja juhivad seda; 
 

•  jälgivad ja rahvusvahelisel tasandil ellu viidavat tegevust ja korraldavad selle hindamise; 
 

•  korraldavad ja juhivad koosolekuid ja üritusi, mida nende arengupartnerlused on 
nõustunud võõrustama; 

 

•  tagavad arengupartnerluse liikmete täieliku teavitamise kõikide rahvusvaheliste 
küsimuste osas. 

 
 

Rahvusvahelise koordinaatori koht partnerluses 
 
•  Korraldage rahvusvahelise koordinaatori töö selliselt, et sel inimesel oleksid tihedad 

suhted kõigi partneritega 
•  Kui võimalik, kasutage kedagi, kel on vajalikud oskused ning stabiilne töökoht, et tagada 

stabiilsus ja järjepidevus  
 

Hea rahvusvahelise koordinaatori teadmised, oskused ja kogemused 
 

•  Mõningad varasemad kogemused rahvusvahelise koostöö vallast. 
•  Teadmised programmi EQUAL teema kohta, mille raames arengupartnerlus ja tema 

rahvusvahelised partnerid tegutsevad. 
•  Siseriiklike tööplaanide ja iga osaleva partneri huvide põhjalik tundmine. 
•  Hea suhtlusoskus ja partnerluse kokkulepitud töökeele oskus. 
•  Teadlikkus kultuurilistest erinevustest, iseäranis partnerluses osalevate riikide osas. 
•  Läbirääkimiste pidamise oskus. 
•  Organiseerimis- ja juhtimisoskus. 
•  Soov töötada rahvusvahelisel tasandil. 
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Rahvusvaheline koordinaator on edukaim siis, kui ta kannab arengupartnerluse 
väärtushinnangud ja töökogemused üle rahvusvahelisse partnerlusse. Seda on võimalik teha 
ainult siis, kui koordinaator on arengupartnerluse töösse täielikult kaasatud. 
 
4.6 Partnerluse ülesehitamine 
 
Kui koordinaator on määratud, peavad arengupartnerlused selgelt määratlema funktsioonide ja 
vastutusalade jaotuse. See on iseäranis oluline rahvusvahelise tegevuse seisukohalt, sest 
siseriiklikel arengupartnerlustel on tavaliselt üsna erinevad ja sageli keerukad 
otsustamisstruktuurid. Kui otsustamisstruktuur ei ole selgelt paika pandud, ei pruugi isegi 
struktuuri töösse kaasatud isikud sellest täielikult aru saada. Otsustamisstruktuuri tuleks selgelt 
kirjeldada ka rahvusvahelises tööplaanis.  
 
Programmi EQUAL raames kehtestatud ettevalmistuste etapp (varasem 1. järk) võimaldab 
rahvusvahelistele partnerlustele aega oma töö planeerimiseks ja selle osas kokku leppimiseks. 
Juba planeerimine ise on ajamahukas tegevus. Et erinevates liikmesriikides on siseriiklike 
arengupartnerluste valimiseks kehtestatud erinev kord, võib ettevalmistuste sünkroniseeritud 
ajakava kokkulepete sõlmimisega seoses nihkuda. 
 

 
Mida tuleb silmas pidada rahvusvahelise koostöö kokkuleppe puhul 

 
•  Millised on tähtajad APK ja RKK esitamiseks kõikides asjaomastes riikides? Seda teavet 

tuleb jagada kohe alguses. 
•  Kas tõlked on vajalikud? 
•  Kas on nõutav paberkandjal allkirjastatud eksemplar? 
 

 
4.7 Uurimiskohtumised 
 
Uurimiskohtumised on olulised. Teadlikke otsuseid saab võimalike partnerite kohta teha alles 
pärast nendega kohtumist, soovitavalt suhteliselt mitteformaalses õhkkonnas. Selline kohtumine 
annab kummalegi poolele võimaluse varakult loobuda, kui nad tunnevad, et partnerlus ei hakka 
toimima. Teil tuleb välja uurida vastused viiele põhiküsimusele. 
 

1. Kas võimaliku partneri eesmärgid ja strateegiad kajastavad Teie eesmärke ja strateegiaid 
või annavad neile midagi juurde? 

2. Kas võimaliku partneri väärtushinnangud ning suhtumine diskrimineerimisse ja 
sotsiaalsesse tõrjutusse on kooskõlas Teie põhimõtetega? 

3. Kas on ilmne, et võimalik partner tõepoolest soovib luua aktiivse ja koostööl põhineva 
rahvusvahelise partnerluse Teie arengupartnerlusega? 

4. Varasemad kogemused ei ole eeltingimuseks. Kui aga võimalik partner on varasemalt 
rahvusvahelisel tasandil tegutsenud, siis kui edukas ta on olnud? Kui esines mingeid 
probleeme, siis kas need on nüüdseks lahendatud? 

5. Kas Te olete kokku leppinud tulevikus kasutatava suhtlus- ja töökeele? 
 
Võimalike partnerite esimese ametliku kohtumise korraldamiseks on mõtet vaeva ja raha kulutada 
alles siis, kui olete nendele küsimustele saadud vastustega rahul. 
 
Esimese ametliku kohtumise struktureerimine 
 
Esimese kohtumise edukus sõltub tavaliselt selle ettevalmistamise põhjalikkusest. 
 

•  Võimalusel tuleks kaks nädalat enne kohtumist edastada osalistele kokkulepitud 
päevakord. 

 
•  Kõik osalised peavad lugema läbi teiste arengupartnerluste või kohtumisel osalevate 

arengupartnerluste lühikirjeldused ning neist aru saama. 
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 Esimese rahvusvahelise kohtumise 
päevakorra planeerimise näidis 

Nõuanded 

Sissejuhatus Kõik osalejad tutvustavad ennast (töö, ülesanne 
arengupartnerluses ja kokkuvõtte kutsealasest 
taustast). 

Piirduge kahe minutiga ühe 
osalise kohta ja teatage 
osalistele, et nad peavad selle 
ajaga hakkama saama. 
Protsessi tuleks korrata, kui 
kohtumisele saabub hiljem uusi 
inimesi ja kui korraldatakse 
külastusi. Kohtumisel osalevaid 
inimesi tuleb kindlasti 
omavahel tutvustada. 

Arengu-
partnerluste 
tutvustamine 

Iga AP peab tutvustama oma: 
•  eesmärke; 
•  päritolu (kuidas ja miks moodustati?); 
•  liikmeskonda ja struktuuri; 
•  töömeetodeid ja tööplaani (sh eelarvet); 
•  tooteid ja kavandatud tulemusi (sh nende 

valmimise ajakava); 
•  rahvusvahelisi eesmärke ja kavandatud 

rahvusvahelise tegevuse liike. 

 
Tutvustused, milleks sageli 
kulub üle poole kohtumiseks 
ette nähtud ajast, on olulised 
selleks, et partnerid saaksid 
hinnata oma koostöösuutlikkust 
(usalduse ja usaldusväärsuse, 
pühendumuse, suhtlemisvõime 
ja inimestevaheliste suhete 
kvaliteedi seisukohast). 
 

Võõrustava 
arengupartnerluse 
partnerite või 
tegevuspaikade 
külastamine 

Külastused peavad olema üsna lühiajalised ja 
nende osas tuleb järgida kindlat päevakorda: 

•  sissejuhatus; 
•  tutvustus; 
•  küsimused; 
•  arutelu. 

See on oluline, kui on vaja 
näidata asjakohaseid 
partnereid ja tegevusalasid. 

Arutelu 
rahvusvahelise 
kokkuleppe aluste 
üle 
 
 

Selles faasis tuleb käsitleda: 
 

•  tegevuskavaga seotud ettepanekuid; 
•  kavandatud ülesandeid ja vastutusalasid; 
•  finants- ja inimressursse, mida partnerid 

kavatsevad rahvusvahelise partnerluse 
raames kasutada. 

 

Võib osutuda vajalikuks 
korraldada see arutelu eraldi 
koos lõpp-aruteluga. Sellisel 
juhul planeerige kummagi 
arutelu jaoks piisavalt aega 
(vähemalt kolm tundi). Kahe 
arutelu vahele peaks jääma 
piisavalt aega (nt võiks 
korraldada järgmise arutelu 
järgmisel päeval või pärast 
einet), et kõik saaksid mõtteid 
koguda. 

Kokkulepe edasise 
tegevuse kohta 

•  Millal tehakse partnerlusega seonduvad 
otsused (iga partner peab mõtlema läbi 
järgmised tema poolt läbitavad 
sammud)? 

•  Kuidas otsustatakse teiste 
rahvusvaheliste partnerite kaasamise 
suhtes? Kuidas lepivad senised partnerid 
kokku uute partnerite kaasamises? 

•  Kes koostab RKK ning kuidas 
kinnitatakse selle lõplik sõnastus ja 
eelarve? 

•  Millist juhtimisviisi peaks rakendama ja 
milliseid sidevahendeid läheb vaja pärast 
seda, kui RKK on heaks kiidetud ja töö 
algab? 

•  Milliseid keeli hakatakse kasutama ja kes 
vastutab tõlkimiskulude eest? 

•  Millal toimub järgmine kohtumine? 

Kohtumise see osa peaks 
tõenäoliselt kestma vähemalt 
kaks tundi. Tagage, et 
kohtumise viimased kaks tundi 
oleksid reserveeritud nimetatud 
küsimuste arutamiseks. 
Vastasel juhul lõpeb kohtumine 
ilma vajalike otsuste ja 
kokkulepeteta. 
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Kes peaksid osalema esimesel kohtumisel? 
Parimad tulemused saavutatakse siis, kui igas delegatsioonis on: 
 

•  inimesed, kes on kursis oma arengupartnerluse tehniliste, rahaliste, äri- ja õigusalaste 
aspektidega; 

•  arengupartnerluse partnerite esindajad, kes on volitatud kohustusi võtma; 
•  arengupartnerluse juhid ja koordinaatorid (kui need on määratud). 

 
4.8 Erandlikud assotsieerunud partnerid 
 
Iga RKK peab hõlmama vähemalt kaht programmis EQUAL raames rahastatavat 
arengupartnerlust erinevatest liikmesriikidest. Lisaks neile on võimalik kaasata assotsieerunud 
partnereid. 
 

Assotsieerunud partneriks võib olla kas: 
 

•  25 liikmesriigist koosneva Euroopa Liidu ühes liikmesriigis tegutsev organisatsioon, mida 
ei rahastata programmi EQUAL raames (näiteks ei ole Lätil ettevõtluse loomisega seotud 
projekte, ent Lätis tegutsev ettevõtluse loomisega tegelev organisatsioon võib 
programmis osaleda assotsieerunud partnerina partnerluses, mis hõlmab veel vähemalt 
kaht programmi EQUAL raames asutatud arengupartnerlust); või 

 

•  väljaspool Euroopa Liitu asuvas riigis tegutsev organisatsioon. See riik võib olla kas üks 
ühinemiseelsetest riikidest või mõni selline riik, mis saab abi programmide TACIS, MEDA 
või CARDS raames. Mõnedes neist riikidest on eraldatud vahendeid rahvusvaheliseks 
koostööks programmi EQUAL raames kas omaenda ressursside arvelt või EL-i fondide 
kasutamise iga-aastaste programmide alusel. 

 
Palun pidage silmas, et Euroopa Sotsiaalfondist pärinevaid rahalisi vahendeid ei tohi kulutada 
väljaspool Euroopa Liitu. Erandiks on side-, reisi- ja päevarahadega seotud väljaminekud 
partnerile või tegevusele heakskiidetud RKKga seotud tegevuskava raames. 
 
Näide: assotsieerunud partner esimeses voorus    (TCA 41 FACETS) 
Partnerluses osalevad partnerid tegutsevad Austrias, Taanis, Saksamaal, Itaalias ja 
Ühendkuningriigis (Suurbritannia), kaks ka Portugalis. 2004. aasta algul kaasati partnerluse 
tegevusse Ungaris tegutsev organisatsioon nimega Autonomia (rahastatakse Phare programmi 
raames). Partnerluse FACETS eesmärk oli saada partnereid nii Põhja- kui ka Lõuna-Euroopast, 
et vahetada teavet erinevate sotsiaalpoliitiliste, kultuuriliste ja ajalooliste aspektide kohta. 
Autonomia kogemused tööst mustlaste kogukonnaga on toonud partnerlusse teavet ja eriteadmisi 
Ida-Euroopa kohta ning see võimaldab partnerlusel töötada välja tõeliselt terviklik Euroopa 
meetod sotsiaalse tõrjutusega tegelemiseks. 
 
Kui arvate, et rahvusvaheline koostöö assotsieerunud partneriga võiks Teie tööle midagi olulist 
lisada, peate Te: 
 

•  uurima oma riigi korraldusasutuselt või riiklikult tugistruktuurilt, kas Teie riigis on 
kehtestatud vastavaid spetsiifilisi riiklikke eeskirju või piiranguid; 

 

•  veenduma, et suudate selgelt määratleda sellise laiema koostöö lisaväärtuse; 
 

•  märkima teabe oma assotsieerunud partneri kohta RKK lõigus “Lisaväärtus ja 
assotsieerunud partneri finantsalane elujõulisus”; esitama oma assotsieerunud partneri 
organisatsiooni täpse nime ja kontaktandmed, täieliku aadressi ja eesmärgid, et Teie riigi 
korraldusasutus saaks assotsieerunud partneri identifitseerida; 

 

•  veenduma, et Teie võimalik assotsieerunud partner on suuteline kandma rahvusvahelise 
koostööga seoses tekkivaid kulusid. 

 

Märkus. Teave assotsieerunud partnerite kohta tuleb märkida RKK lõigus “Lisaväärtus ja assotsieerunud 
partneri finantsalane elujõulisus”. Oluline on märkida assotsieerunud partneri nimi ja organisatsiooni tüüp, 
õiguslik staatus, täielik aadress ja eesmärgid ning sisestada need andmed ka ETCIMisse. Kui neid andmeid 
selleks staadiumiks ei ole saadud, võib hiljem olla neid raske hankida. Assotsieerunud partnerid peavad 
olema RKKs välja toodud ja nendega tuleb kokkuleppe sisu osas nõu pidada. 
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Ettevalmistused ja läbirääkimised 
 

5 
Esimesed sammud rahvusvahelise 

kokkuleppe sõlmimise suunas 
 

“Rahvusvaheline koostöö põhineb suhetel.” 
 
5.1 Sidus rahvusvaheline tegevuskava 
 
Teie rahvusvaheline partnerlus peab olema rajatud neljale ühisalusele: 
 

•  mõistmine, et kõik partnerid osalevad aktiivselt töö planeerimises ja elluviimises; 
•  kokkulepe, et rahvusvaheline koostöö on ennekõike õppimiskogemus; 
•  kokkulepe selle kohta, milline on partnerluse majandustegevus; 
•  selge vastastikune arusaam sellest, kuidas Teie rahvusvaheline koostöö moodustab ühe 

osa Teie arengupartnerluse eesmärkidest ja meetoditest ning aitab neid eesmärke 
saavutada. 

 
Nende aluspõhimõtete kujundamisel on abiks tõhus planeerimismehhanism. Kasulikuks näiteks 
on alljärgnevalt toodud loogilise raammaatriksi meetodi kohandus. Selle programmi EQUAL 
tarbeks kohandatud vorm on toodud allpool.  Seda kirjeldatakse põhjalikult partnerluse juhendis, 
mida saab lugeda programmi EQUAL veebisaidil. 
 
See süsteem põhineb lähenemisviisil, mille kohaselt tegevus kujundatakse tabeli täitmisel ülevalt-
alla, liikudes ülemisest vasakust nurgast alumisse paremasse nurka. Et kontrollida kavandatud 
tegevuse asjakohasust ja jätkusuutlikkust, kontrollige seoseid erinevate sammude vahel, liikudes 
vastassuunas. 
 

 

Verifiable  
Indicators 

Objectively  
Verifiable  
Indicators 

Conditions that  
must be met  
before starting 

Eeltingimused 

Direct benefits to  
the target  group(s ) 

Tasks to be  
undertaken to  
produce the results 

The contribution of  
the project to  
broader objectives 

Tangible products  
delivered by the  
project 

How to collect the  
information, by  
when and by whom 

If the Purpose is 
achieved, what  
assumption must hold 
true to achieve the OO

How to measure  
the objective,  
including Quantity,  

How to measure  
the objective,  
including Quantity,  
Quality, Time 

How to measure  
the objective,  
including Quantity,  
Quality, Time 

How to collect the  
information, by  
when and by whom 

How to collect the  
information, by  
when and by whom 

If Results are achieved,  
what assumption must 
hold true to achieve the 
Purpose 

If Activities are - 
pleted , what  assump - 
tions must hold true to 
deliver the results

Means Cost Vahendid Kulud 

Üldised 
eesmärgid 

Rahvusvahelise 
partnerluse 
eesmärk  

Tulemus 

Tegevus 

Intervention  
Logic 

Sekkumise  
loogika 

Sources of  
Verification 

Tõendus- 
allikad 

Assumptions Eeldused, 
riskid 

Objectively  
Verifiable  
Indicators 

Objektiivselt  
kontrollitavad  

näitajad 

Tingimused, mis 
peavad enne alusta-
mist täidetud olema 

Otsene kasu  
Partneri(te)le 

Ülesanded, mis  
tuleb tulemuste  
saavutamiseks täita 

RV  koostöö panus 
laiemate eesmärkide 
saavutamisse  

AP käigus  
välja töötatud käega- 
katsutavad tooted 

Kui eesmärk on saavutatud, 
siis millised eeldused on 
vajalikud, et saa-vutada 
üldised eesmärgid 

Kuidas mõõta ees-märgi 
saavutamist, sh 
kvantiteeti, kvaliteeti ja 
aega 

Kuidas mõõta ees-märgi 
saavutamist, sh 
kvantiteeti, kvaliteeti ja 
aega 

Kuidas mõõta ees-märgi 
saavutamist, sh 
kvantiteeti, kvaliteeti ja 
aega 

Kuidas ja millal koguda 
teavet ning kes seda 
tegema peab 

Kuidas ja millal koguda 
teavet ning kes seda 
tegema peab 

Kuidas ja millal koguda 
teavet ning kes seda 
tegema peab 

Kui eesmärk on saavutatud, 
siis millised eeldused on 
vajalikud, et saavutada RV 
partnerluse eesmärk 

Kui tegevused on lõpule 
viidud, siis milline eeldus on 
vajalik, et saavutada 
tulemused 
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Rahvusvaheline koostöö tähendab seda, et kõik APd katsetavad oma tööd ja ideid 
rahvusvahelises keskkonnas ning jagavad teistega seda, mida nad on oma edusammudest ja 
tagasilöökidest õppinud. Niisugune põhimõte toimib ainult siis, kui see on niivõrd tihedalt seotud 
arengupartnerluse peamiste eesmärkide ja meetoditega, et loetakse kogu tegevuse üheks 
koostisosaks. Seega samad inimesed, kes juhivad siseriiklikul tasandil tehtavat tööd, peaksid 
olema juhtpositsioonil ka arengupartnerluse rahvusvahelises tegevuses, kui neil on vastav 
pädevus. Oluline on määrata rahvusvahelisel tasandil tehtava töö eest vastutav isik, sest 
koordineerimine on aja- ja töömahukas tegevus. See tegevus vajab tõenäoliselt toetust. 
 
Rahvusvahelise koostöö kokkulepped 
 
Rahvusvahelise koostöö kokkulepe, mille kõik arengupartnerlused peavad allkirjastama 
ettevalmistuste etapi (1. järk) lõpuks, täidab nelja eesmärki: 
 

•  see paneb arengupartnerlustele kohustuse teha ühishuvi pakkuvates valdkondades 
koostööd, jagada ressursse ja oskusteavet ning kasutada ühishuvi pakkuvaid tulemusi 
koos oma rahvusvaheliste partneritega; 

 
•  selles määratletakse arengupartnerluste ühine strateegia, ühiselt ellu viidav tegevus ja 

sellega seotud kulud ning jagatakse need kulud arengupartnerluste vahel; 
 

•  see on aluseks võimalike partneritevaheliste probleemide ja lahkarvamuste, sh vajadusel 
intellektuaalomandiõigustega seotud küsimuste lahendamiseks; 

 
•  see moodustab lepingulise baasi, mille alusel saab korraldusasutus kiita heaks tööplaani 

alusel ellu viidava tegevuse. 
 
Näide: tihedal koostööl põhinev partnerlus   (TCA 2563 PROMOTERR) 

 
Selle RKK raames otsitakse uudseid viise väikeste põllumajandusettevõtete toetamiseks. 
Partnerlus on loonud võrgulehekülje, mille vahendusel osutatakse sidusteenuseid ning 
edendatakse vahetust Hispaania ja Itaalia tootjate vahel. Kokkuleppes on rahvusvahelise 
partnerluse edukust põhjendatud järgmiselt: 
 
•  tihe seos partnerite siseriikliku ja rahvusvahelise tasandi tegevuse vahel; 
•  sarnased sotsiaalmajanduslikud sektorid, kus partnerid tegutsevad; 
•  asjaolu, et aktiivset rolli mängivad kohalikud võtmeisikud, sh need, kes ei tegutse 

programmi EQUAL raames; 
•  hindamismeeskond tagab tegevuse ja lõppkasutajate ootuste range jälgimise. 
 

 
 
Sidusas rahvusvahelises tegevuskavas tuleb 
 

•  sätestada ühtne arusaam iga osaleva arengupartnerluse funktsioonidest ja 
vastutusaladest ning see peab sisaldama kokkulepet otsuste tegemise korra ning töö 
korraldamise ja juhtimise kohta; 

 
•  sätestada arengupartnerluste vaheliste suhete alused, mis võimaldavad hõlpsat ja 

tõhusat arutelu ja läbirääkimisi muudatuste ning kohanduste üle. 
 
Eesmärgid 
 
Võimalike partneritega kohtumise lõppedes peaksite olema ühistes eesmärkides kokku leppinud. 
Te peate mõtlema, kas eesmärgid on saavutatavad. Seejärel on vaja plaani nende elluviimiseks. 
Tegevust alustava rahvusvahelise partnerluse raames võib olla vajalik pidada mitmeid kohtumisi. 
Samas peaksite Te tööd arutama ka oma arengupartnerluse siseselt. Teil võib osutuda vajalikuks 
rääkida uuesti läbi oma APK ja teha selles mõningaid muudatusi, et viia see vastavusse 
rahvusvaheliste partneritega kokkulepituga. 
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Teie ja rahvusvahelised partnerid peate olema täiesti ühel meelel põhiküsimuste osas, mis 
puudutavad kõikide osapoolte tööplaanide kooskõlla viimist rahvusvahelise partnerluse 
kokkuleppega: 
 

•  planeeritud väljundid, sealhulgas ühiselt arendatavad tooted; 
 
•  eesmärkide saavutamise strateegia; 

 
•  kõik muud planeeritud üritused ja tegevused – nende liik, mastaap ja ulatus. 

 
Tegevus ja ajakava 
 
Seejärel võite Te hakata mõtlema üksikasjaliku ühise tegevuskava koostamise peale. 
Kõigepealt hinnake olukorda kriitiliselt. Küsige endalt, kas Te olete kokkulepitut arvestades 
edasises tegevuses kindel. 
 

•  Kas arutelud on võtnud suuna, mida Te ei eeldanud? 
 

•  Kas nõustute asjadega seetõttu, et ei soovi näida ainukese vastuvaidlejana? 
 

Kui asi on nii, siis väljendage oma seisukohta. Kõigist kahtlustest tuleb varakult teada anda. 
Vajaduse korral tõstatage küsimus erinevate rahvusvaheliste partneritega töötamise võimalikkuse 
kohta. Tehke selgeks oma eesmärgid seoses partnerlusega. 
 
Ärge siduge end tegevusega, millesse Te ei usu. Hakake rahvusvahelise tegevuskava 
koostamisega tegelema alles siis, kui olete koostöö võimalikkuses täiesti kindel. 
 

Pidage meeles järgmist: 
 

•  kultuurilised erinevused tähendavad sageli seda, et partnerid teevad plaane ja töötavad 
erinevalt; 

 

•  see võib tähendada, et rahvusvahelisel tasandil ellu viidav tegevus võtab oodatust 
rohkem aega; 

 

•  määratlege selgelt iga ülesande, ettevõtmise ja tulemusega seonduv vastutus; 
 

•  leppige kokku seire- ja hindamisnäitajad kõikide tulemuste ja toodete osas. 
 
 
5.2 Organiseerimine ja otsuste tegemine 
 
Rahvusvahelise partnerluse edu aluseks on tõhus juhtimine. Partnerlusest peab saama 
meeskond. Partnerluse liikmed peavad tundma end partnerluse töö tulemuste omanikena. 
Uuendustega tegelemine meeskonnas, mille partnerid asuvad geograafiliselt üksteisest kaugel 
ning erinevad keeleliselt ja kultuuriliselt, on aga keeruline ettevõtmine. 
 
Mõnikord võivad partnerite kohustused ja prioriteedid nende organisatsioonis ja 
arengupartnerluses tunduda olevat vastuolus rahvusvahelise tegevusega. Selle tulemusena 
võivad partnerite vahel tekkida arusaamatused ja probleemid. Ainult läbipaistev suhtlemine ja 
selge juhtimisalane korraldus tagavad nende probleemide lahendamise. 
 
Ehkki ainukest parimat rahvusvahelise partnerluse organisatsioonilist mudelit ei ole olemas, 
valivad rahvusvahelised partnerlused tavaliselt ühe kahest alljärgnevast mudelist (varieerides 
seda vastavalt vajadusele): 
 

•  kõige tavapärasem on konsortsiumi mudel, mis tundub toimivat hästi siis, kui partneritel 
on sarnane hulk rahvusvahelise töö kogemusi ning nad on valmis ja suutelised kohustusi 
jagama. 
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Näide: rahvusvaheline konsortsium (TCA 909 INCLUSION-POWER)
Rahvusvahelise koostööpartnerluse Inclusion-Power raames töötatakse välja uudseid mudeleid 
ja metoodikaid ebasoodsas olukorras olevate üksikisikute ja kogukondade sotsiaalse tõrjutusega 
tegelemiseks, sealhulgas uusi lähenemisviise elukestvale õppele, juhendamisele, 
karjääriedendamisele, tööturu integreerimisele, aktiivsele kaasamisele ja tööandjatega tehtavale 
tööle. Partnerid on Taanist, Rootsist ja Ühendkuningriigist (Suurbritannia). RKK sekretariaadi 
juhataja määratakse rotatsiooni põhimõttel ning tänu sellele on kaasatud kõik partnerid. Igal 
partneril on konkreetsed funktsioonid ning õigus määrata üks oma siseriikliku meeskonna liige 
rahvusvahelise suhtluse eest vastutajaks. Otsuseid teeb ühiselt kõikide partnerite esindajatest 
koosnev juhtgrupp. 
 

•  Nn “rummu ja kodara (tsentraliseeritud) mudel”, kus partnerid määravad 
juhtimisfunktsiooni täitjaks organisatsiooni, millel on kõige enam kogemusi Euroopa 
tasandi võrgustike koostöös. 

 
Näide: rummu ja kodara mudel (TCA 1044 TEMPORA)
 
Partnerluse Tempora raames kasutatakse nn rummu ja kodara mudelit. Partnerlus tegutseb 
neljas kõiki partnereid kaasavas grupis ning seda juhib kõige kogenum arengupartnerlus. Selline 
korraldus on taganud ajakava järgse tegutsemise ning tulemuste ja eesmärkide saavutamise. 
 
1. töörühm: “Töö organiseerimise uued vormid”. 
2. töörühm: “Uued kohalikud tugiteenused elukvaliteedi tõstmiseks”. 
3. töörühm: “Sotsiaalse aja liigendamine”. 
4. töörühm: “Lepitustööga tegeleva ressursikeskuse mudel”. 
 

 
 
Kummagi mudeli puhul võidakse töö korraldada selliselt, et rahvusvahelise koostöö koordinaatori 
tööpost on liikuv. Selline korraldus on suurepärane õpitu jagamise ja rahvusvahelise töö juhtimise 
kogemuse laiendamise seisukohast, ent seda tuleb eelnevalt põhjalikult planeerida. Uute 
koordinaatorite määramine peab toimuma põhjalikult.  
 
 
5.3 Suhtlemine 
 
Tihe suhtlemine on kriitilise tähtsusega partnerluse edukuseks. Et sidepidamine on kulukas, peab 
eelarves selleks vahendid ette nägema. 
 
E-post on enamiku partnerluste puhul peamine sidevahend ning see sobib ülihästi asjade 
korraldamiseks ja dokumentide edastamiseks. Ent tegutsev partnerlus peab olema suuteline 
esitama dokumente ja selle liikmetel peab olema võimalus neile ligi pääseda. Paljud hästi 
korraldatud partnerlused kasutavad parooliga kaitstud veebisaiti, mis on mõeldud projekti 
haldamiseks ning kus säilitatakse kõiki dokumente, millele partneritel on kohe võimalik ligi 
pääseda. Sellise veebisaidi kasutamisega vähendatakse telefonikulusid ja tagatakse partnerluse 
tegevuse läbipaistvus. 
 
Oluline on kasutada järjepidevalt sama terminoloogiat. Kui kavatsete kasutada erialakeelt, siis 
veenduge, et kõik mõistavad seda. Abiks on programmi EQUAL veebisaidil leiduv 
seletussõnastik. Kui Te ei leia terminitele selgitusi, oleks mõttekas koostada partnerlusesisene 
seletussõnastik kõige sagedamini kasutatavate mõistete kohta – niipea, kui tekib mõni uus 
tehniline või muu eritermin, pakub iga partner sellele omakeelse vaste. 
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Näide: “virtuaalne” platvorm Internetis (TCA 270 LOFT)
 
LOFT on moodustanud Euroopa võrgustiku, mis hõlmab eriteadmisi etniliste vähemuste 
positsiooni kohta tööturul. Partnerluse liikmeteks olevad Saksamaal, Hispaanias ja 
Ühendkuningriigis (Suurbritannia) asuvad arengupartnerlused on korraldanud kogemuste 
vahetamise rahvusvaheliste seminaride ja konverentside vormis, mida peetakse mitmekeelses 
“virtuaalses” keskkonnas ning mis hõlmab uuringuid, teabelinke, elektroonilisi õppematerjale ja 
kord kvartalis üllitatavat teabelehte. 
 
 
Partnerlused tegutsevad vastastikuse mõistmise ja usalduse alusel. Nii vastastikune mõistmine 
kui ka usaldus vajavad tuge hea juhtimisalase teabesüsteemi näol. Muidugi ei saa juhtimisalane 
teave iseenesest garanteerida ei mõistmist ega usaldust. Lõppude lõpuks peab partnerluses 
toimuma näost-näkku suhtlemine kohtumiste vormis. 
 
Töökeele valimine – kolm võimalust 
 
Keelevalikud Mõju Plussid Miinused 
Üksainuke töökeel Suhteliselt väikesed 

kulud; 
dokumentide 
koostajad tõlgivad 
dokumendid, kuid 
neid peab tõenäoliselt 
toimetama inimene, 
kellele ühine töökeel 
on emakeeleks. 

Lihtsus; 
 
sobib hästi partneritele, 
kellele ühine töökeel on 
emakeeleks. 

Võib piirata 
nende panust, 
kellele ühine 
töökeel ei ole 
emakeel. 

Kaks või enam 
töökeelt ning 
kirjaliku ja suulise 
tõlkimise tagamine 

Suured kulud ja 
ajalised piirangud. 
 

Kõik saavad suuremal 
määral tegevuses 
osaleda. 

Kui 
sünkroontõlget 
ei ole võimalik 
korraldada, 
pikendab 
järeltõlge 
koosoleku 
kestust vähemalt 
kahekordselt. 

Kaks või enam 
töökeelt, kusjuures 
põhiosa partnerluse 
tööst teevad 
inimesed, kes 
oskavad mõlemat 
keelt 

Väiksemad kulud, ent 
keeruline korraldada, 
kui partnerlus ei 
sisalda vastava 
keeleoskusega 
inimesi. 
Soodustab väikeste 
rahvusvaheliste 
partnerluste 
moodustamist. 

Väga professionaalne 
töömeetod, kui seda on 
võimalik rakendada. 
Töökoosolekud on 
lühemad ja 
kvaliteetsemad, kui 
osalised räägivad oma 
emakeeles. 

Puuduvad. 
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5.4 Kultuurilised erinevused 
 
Mitmekesisus ja kultuurilised erinevused stimuleerivad edukat rahvusvahelist tööd. Ent erinevad 
kultuurid võivad põhjustada ka erimeelsusi, kui erinevusi ei mõisteta ega ohjata. 
 
Näide: seletussõnastiku loomine (TCA 635 SOCIAL ENTERPRISE EUROPE)
 
Itaalia ja Ühendkuningriigi (Suurbritannia) arengupartnerlustest koosnev rahvusvaheline 
partnerlus on loonud rahvusvahelise seletussõnastiku. See sisaldab ülevaadet rahvusvahelisest 
projektist ja analüüsib sotsiaalmajanduse sektoris kasutatavat sõnavara, pakkudes selgitusi ja 
tõlkeid rahvusvahelise partnerluse töökeeltes. 
 
Kultuuri ei määra mitte ainult keel, isegi kui see on esimene ja kõige ilmsem erinevus partnerite 
vahel. Kui partnerlus on tööd alustanud, osutuvad muud suured kultuuridevahelised erinevused 
sageli palju olulisemaks. Need erinevused võivad seisneda alljärgnevas: 
 

•  hoiakud ja käitumine, 
 

•  äri- ja töökultuur, 
 

•  õigusraamistik ja administratiivsed reeglid, 
 

•  sotsiaalsed ja majanduslikud struktuurid ning nende aluseks olevad eeldused, 
 

•  ning (sageli kõige tähtsam ja eristavam) suhtumine aega ja tähtaegade järgimisse. 
 

Sageli toimub kõige olulisem kultuurivahetus väljaspool ametlikke kohtumisi. Partnerid saavad 
üksteise kohta rohkem teada koos süües ja juues. Samavõrd sageli tehakse kõige tähtsamaid 
otsuseid päeva lõpul toimuva õhtusöögi käigus. 
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Ettevalmistused ja läbirääkimised 
 

6 
 Rahvusvahelise koostöö kokkuleppe 

sõlmimine 
 
“On olemas väljend “halb sisend = halb väljund”, mis viitab sellele, et rahvusvahelise 
koostöö kokkuleppe kvaliteet sõltub suuresti iga partneri panuse kvaliteedist.” 

 
 
6.1 Rahvusvahelise koostöö kokkuleppe sõlmimiseks valmistumine 
 
Et saada heakskiit ettevalmistuste etapist rakendamisetappi siirdumiseks, peavad 
arengupartnerlused esitama oma riiklikele korraldusasutustele arengupartnerluse kokkuleppe 
(APK) koos rahvusvahelise koostöö kokkuleppega (RKK). 
 
 

Mis on rahvusvahelise koostöö kokkuleppe (RKK) eesmärk? 
 

- RKK kinnitab arengupartnerluse valmisolekut teha tööd rahvusvahelisel tasandil. Kokkuleppe 
allkirjastamine kinnitab selget ja konstruktiivset kaasatust. 

- RKK  annab rahvusvahelisele partnerlusele üldpildi tegevusest ja eeldatavatest saavutustest. 
- RKKs sätestatakse rahvusvahelise partnerluse ühtne ja kokkulepitud arusaam, tegevus ja 

väljundid alates tegevuse algusest.  
- RKK täiendab sellega olemuslikult seotud arengupartnerluse lepingut ja lisab sellele väärtust. 

Need kaks dokumenti loovad struktuuri, mis võib oluliselt kaasa aidata projekti tulemuste 
süvalaiendamisele. 

- RKK on väravaks rakendamisetappi ning teavitamisetappi (varasemalt 2. ja 3. järk) 
sisenemiseks. 

- RKK moodustab struktureeritud aluse: rahvusvahelise töö planeerimiseks ettevalmistuste 
etapis (1. järk); rahvusvahelise töö haldamiseks, jälgimiseks ja hindamiseks 
rakendamisetapis (2. järk). 

- RKK annab ühtse raamistiku rahvusvaheliseks koostööks Euroopa Liidus. 

 
 
Kokkuleppe sõlmimisega lõpetatakse protsess, mis hõlmas: 
 

•  ühe või mitme sobiva rahvusvahelise partneri leidmist; 
 

•  selgeid eesmärke ja planeeritud väljundeid hõlmava ühise tegevuskava, töömeetodite, 
põhitegevust täiendava tegevuse, eelarve ning ülesannete ja kohustuste koordineerimist 
ja jagamist puudutavate kokkulepete üle arutlemist ja läbirääkimiste pidamist; 

 
•  tegevuskava elluviimiseks vajaliku juhtimisstruktuuri osas kokku leppimist; 

 
•  partnerluse tegevuse haldamiseks rahvusvaheliste koordinaatorite määramist; 

 
•  käesolevas peatükis alljärgnevalt põhjalikumalt kirjeldatud materjali (inglise või prantsuse 

keeles) programmi EQUAL rahvusvahelise koostöö Interneti-moodulisse (ETCIM) 
esitamise ja uuendamise eest vastutavate isikute määramist. 
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Lõpuks: 
 

•  iga arengupartnerlus peab uurima oma riigi korraldusasutuselt, milline on RKK esitamise 
tähtaeg ja mis keeles (keeltes) see peab olema vormistatud; 

 
•  kõik rahvusvahelise tegevuskava projektiga seonduvad vastuolud peavad olema 

partneritevaheliste nõupidamiste käigus lahendatud; tegevuskava peab kajastama 
arengupartnerluste elulisi huvisid; 

 
•  RKK lõplik projekt peab olema kõikide arengupartnerluste juhtkondade poolt heaks 

kiidetud. 
 
See ametlik partneritepoolne kinnitus on kõige tähtsam teetähis. Te võite koos oma 
rahvusvaheliste partneritega korraldada selleks seminari, pressikonverentsi, ametliku vastuvõtu, 
osalevate arengupartnerluste juhte kaasava avaliku ümarlaua, RKK avaliku allkirjastamise 
volitatud esindajate poolt või nimetatud variante hõlmava muu ürituse. See on hea võimalus 
teavitada poliitikakujundajaid ja muid praktikuid arengupartnerluse plaanidest ning eeldatavatest 
tulemustest. 
 
 

Mida sisaldab rahvusvahelise koostöö kokkulepe? 
 
1.  Rahvusvahelise koostöö partnerluse nimetus. 
 
2. Põhjendus ja eesmärgid. 
- Ühishuvid / metoodika / tegevust ajendav probleem. 
- Varasemast asjakohasest tegevusest saadud kogemused. 
- Osalevate arengupartnerluste ühised rahvusvahelised eesmärgid. 
- Eeldatavad (ühised / täiendavad) tooted / väljundid / tulemused. 
- Iga osaleva arengupartnerluse strateegiaga ja planeeritud tulemustega kaasnev lisaväärtus. 
- Assotsieerunud partnerite (kui neid on) poolt loodav lisaväärtus ja nende finantsalane 

elujõulisus. 
 
3.  Tegevuskava ja töömeetodid 
- Planeeritud rahvusvaheline tegevus. 
- Teabe, tulemuste ja töövahendite jagamise metoodika. 
- Vaheetappide, tulemuste ja ürituste ajakava. 
 
4.  Organisatsiooniline ja otsustamisalane korraldus. 
- Iga arengupartnerluse panus ja kohustused. 
- RKK koordineerimisega seonduvad funktsioonid ja ülesanded. 
- Otsuste vastuvõtmise korraldus. 
- Töökeel(ed). 
 
5.  Seire- ja hindamiskord. 
- Rahvusvahelisel tasandil saadud kogemuste ja tulemuste jälgimise ning hindamise 
mehhanismid. 
- Tegevuskava, töömeetodite ja organisatsioonilise korralduse uuendamise mehhanismid. 
 
6.  Finantsalane korraldus 
- Iga tegevuse jaoks ette nähtud eelarvevahendid kululiikide (ühiste või individuaalsete), tegevuse 
liikide ja rahastamisallikate kaupa. 
- Kulude jagamise, finantskontrolli ja topeltrahastamise vältimise korraldamine. 

RKK on väärtuslik siis, kui see on ette valmistatud praktilistest kaalutlustest lähtuvalt ja kui seda 
kasutatakse selleks, et: 

•  suunata arutelusid ja luua selge koostööalus; 
•  leppida kokku rahvusvahelise töö üksikasjades; 
•  aidata kaasa rahvusvahelise töö igapäevasele juhtimisele; 
•  analüüsida edu, väljundeid ja saavutusi; 
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•  teavitada avalikkust rahvusvahelisel tasandil tehtavast tööst ja tõsta sellealast 
teadlikkust; 

•  kaasata aktiivselt sihtgruppe ja muid sidusrühmi. 
 
Mõned arengupartnerlused tegutsevad enam kui ühe RKK alusel. See ei ole keelatud. Mõnedel 
juhtudel on see suurte ja keerukate partnerluste jaoks ainus viis leida partnereid, kes suudaksid 
hakkama saada partnerluse raames tehtava töö kõikide aspektidega. Näiteks suur tööhõive 
tagamisega tegelev arengupartnerlus võib osaleda ühes rahvusvahelise koostöö partnerluses, 
mis on suunatud endiste õigusrikkujate abistamisele, ning teises partnerluses, mis 
spetsialiseerub vaimsete ja füüsiliste puuetega inimeste tööhõivele. Need arengupartnerlused 
peavad läbima RKK sõlmimise protsessi iga rahvusvahelise partneriga eraldi. 
 
Näide: üks arengupartnerlus = kaks 
rahvusvahelise koostöö kokkulepet (TCA 127 ja 101 ECINE ja UPAE)

 

Ühendkuningriigis (Suurbritannia) tegutsev arengupartnerlus Working Broadband on kahe 
rahvusvahelise partnerluse – ECINE ja UPAE – liige. Kui ECINE on väike, konkreetsete 
meetmetega seotud partnerlus, siis UPAE-s osalevad arengupartnerlused Hollandist, 
Itaaliast, Hispaaniast ja Portugalist, kolm on pärit ka Ühendkuningriigist (Suurbritannia). 
Kõikide arengupartnerluste ühishuviks on kultuurilised ja loomingulised tegevusalad ning e-
äri. Kummagi rahvusvahelise koostöö partnerluse loomine nõudis palju jõupingutusi, selget 
suunda ning funktsioonide ja kohustuste täpset määratlemist. Eriti oluline oli vältida 
dubleerivat tegevust ning keskenduda spetsiifilisi tooteid ja hüvesid loovale tegevusele. 
Arengupartnerlus on korraldanud ürituse, millesse kaasati kummagi rahvusvahelise 
partnerluse liikmed, et uurida võimalikke tegevust puudutavaid seoseid. 
 

 
 
6.2 Rahvusvahelise koostöö kokkuleppe kinnitamise protsess 
 
Et hõlbustada asjaomaste korraldusasutuste omavahelist konsulteerimist, on loodud 
internetipõhine töövahend ETCIM (programmi EQUAL rahvusvahelise koostöö internetimoodul). 
See töövahend tagab, et kõik asjaomased arengupartnerlused ja korraldusasutused töötavad 
alati RKK uusima versiooniga, kiirendades seega heakskiitmise protsessi.  
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Kuidas toimib programmi EQUAL rahvusvahelise koostöö Interneti-moodul (ETCIM)? 

 
rahvusvahelise partnerluse raames määratud ETCIMi sekretär esitab tema partnerluse 

rahvusvahelise koostöö kokkuleppe  täieliku sõnastuse (inglise või prantsuse keeles) ja vajaduse 
korral muudab seda. 

 
Osalevad arengupartnerlused kinnitavad ETCIMisse sisestatud dokumendi. 

 
Asjaomased korraldusasutused esitavad oma kommentaarid kavandatud RKK kohta. 

 
Kui kõik asjaomased korraldusasutused on RKKga nõustunud, kinnitatakse individuaalsete 

arengupartnerluste lubamine rakendamisetappi ( 2. järk). 
 

 
 

Kui see on tehtud, saadetakse RKKd programmi EQUAL ühtsesse andmebaasi (ECDB), kus 
neist saavad avalikud dokumendid. 

 
 
Märkus 
Arengupartnerlused ei tohi kasutada ETCIMit RKK üle läbirääkimiste pidamiseks, vaid ainult selle 
kinnitamiseks. Moodulile saavad Interneti kaudu ligi ainult volitatud kasutajad. 
Korraldusasutused annavad juurdepääsuõiguse komisjoni suuniste alusel. Arengupartnerlusele 
antakse ETCIMi kasutamiseks oma kasutajanimi ja parool ning andmete sisestamiseks, 
muutmiseks või kinnitamiseks eraldi parool. Ilmselgetel põhjustel pääsevad arengupartnerlused 
ligi ainult nendele RKKdele, mille osapoolteks nad on. 
 

Korraldusasutused 
 
Korraldusasutused vastutavad RKKde hindamise ja heakskiitmise eest. Nad väljastavad otsused 
rakendamisetapis ( 2. järk) arengupartnerluste rahastamiseks (vastavalt Euroopa ja siseriiklikule 
õiguslikule raamistikule ning kooskõlas programmi EQUAL vahendite kasutamise 
programmdokumendi ja programmitäiendi sätetega). Samuti järgivad nad protsessi sujuvamaks 
ja tõhusamaks muutmiseks mõeldud ühtseid tingimusi: 
 
- sünkroniseerides oma ajakavasid, mis on seotud kokkulepete hindamisega ja rahalise toetuse 
väljastamisega; 
 
- toetades partneriotsinguga seotud tegevust; 
 
- toetades arengupartnerlusi RKK koostamisel ja esitamisel; 
 
- kohaldades RKK  hindamiseks ühtseid kriteeriume; 
 
- pidades enne RKK heakskiitmist üksteisega nõu; 
 
- kohaldades ühtseid konsulteerimismenetlusi RKK hilisemate muutmiste puhul; 
 
- tehes kõik endast oleneva, et vähendada selliste arengupartnerluste arvu, mis langevad 
protsessist välja pärast ettevalmistuste etappi (1. järk) valimist või mis “jäävad orvuks”, st ei leia 
partnereid. 
 
 
Rahvusvahelise koostöö kokkuleppe esitamine 
 
Kui RKK põhielementides on kokku lepitud ja selle lõplik versioon heaks kiidetud, esitatakse 
kokkulepe asjaomastele korraldusasutustele. 
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•  Kõik partnerluses osalevad arengupartnerlused esitavad ühise RKK riiklikele 
korraldusasutustele koos oma APKga. Mõned korraldusasutused võivad nõuda, et valitud 
töökeeles vormistatud RKK oleks tõlgitud kohalikku keelde. 

 
•  ETCIMi sekretär sisestab RKK projekti (inglise või prantsuse keeles) ETCIMisse. Teistes 

keeltes vormistatud versioonidele ligipääsuks võib lisada hüperlinke. Selles etapis on 
RKK ikka veel projekt ja seda võib muuta ainult üks rahvusvahelise partnerluse poolt 
määratud isik (ETCIMi sekretär). 

 
 

Programmi EQUAL rahvusvahelise koostöö Interneti-mooduli (ETCIM) kasutamine 
 
1. ETCIMisse sisestatakse kokkuleppe projekt. 
 
2. Süsteem saadab e-kirja kõikidele rahvusvahelise partnerluse partneritele palvega neil see 
kinnitada. Märkus: e-kiri saadetakse ainult neile, kelle puhul on esitatud e-posti aadress. Mõned 
arengupartnerlused unustasid esimeses voorus seda teha. 
 
3. Arengupartnerlused kinnitavad, et ETCIMisse sisestatud kokkuleppe projekt vastab täpselt 
nende poolt kokkulepitule, ja kinnitavad selle. Kui arengupartnerlused soovivad muudatuste 
tegemist, paluvad nad vastaval vastutaval isikul need teha, seejärel esitatakse RKK uus versioon 
kinnitamiseks. 
  
4. Kui kõik partnerid on RKK heaks kiitnud, saadetakse ETCIMist asjaomastele 
korraldusasutustele e-kiri, milles teatatakse, et kokkulepe on sõlmitud, ja palutakse neil esitada 
omapoolsed kommentaarid. Siiski tuleks konsulteerida oma korraldusasutusega, veendumaks, et 
see on RKK sõlmimist käsitleva teate kätte saanud. 
 
5. Seejärel analüüsivad korraldusasutused kokkulepet. Nad võivad kokkuleppe tagasi lükata ning 
sellisel juhul saadetakse ETCIMist asjaomastele arengupartnerlustele e-kiri, milles selgitatakse 
tagasilükkamise põhjuseid. Arengupartnerlused peavad neid põhjuseid arutama, lahendama 
probleemid ja esitama RKK muudetud versiooni. (Uut RKKd ei ole vaja koostada.) 
 
6. Kui ka  RKK muudetud versioon vajab täiustamist, algab protsess algusest peale (kasutage 
ETCIMi juhendit). 
 
7. Kui kõik korraldusasutused on kinnitanud, et kokkuleppe sisu on piisavalt hea kvaliteediga, et 
kokkulepe lisab siseriiklike arengupartnerluste strateegiale väärtust ning et finantsplaan on 
kooskõlas eeskirjade ja nõuetega, kiidetakse RKK heaks. 
 
8. Sama protseduuri tuleb korrata, kui rahvusvahelised partnerid otsustavad projekti elluviimise 
käigus teha RKKsse (olulisi) muudatusi. 
 
 
 
Rahvusvahelise koostöö kokkuleppele heakskiidu saamine 
 
RKK kiidetakse lõplikult heaks siis, kui iga rahvusvahelise partneri riiklik korraldusasutus on 
sellega nõustunud. Heakskiit registreeritakse viivitamatult ETCIMis. 
 
RKK heakskiitmine on osaks iga arengupartnerluse üldisest kinnitamisest rakendusetapiks (2. 
järk). 
 
Pärast lõplikku kokkuleppimist saadetakse ETCIMis sisalduvad andmed RKK kohta ECDBsse 
ning enamik neist (välja arvatud eelarved) muutuvad avalikkusele ligipääsetavaks. 
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Koostöö toimimine 
 

7 
Kohtumised, õppereisid, personalivahetus ja 

praktikaprojektid 
 
 
 

“Arengupartnerlusi tuleks julgustada üksteist hästi tundma õppima ning sõlmima mitte 
ainult tihedaid töösuhteid, vaid ka sõprussidemeid.” 

 
Järgnevas osas käsitletakse põhjalikumalt mõningaid 2. osas kirjeldatud rahvusvahelise koostöö 
toimimise viise ning antakse nende osas nõuandeid. Oluline on veelkord märkida, et info 
vahetamine kohtumiste ja õppereiside kaudu ei ole eesmärk omaette, vaid pigem vahend 
kogemuste ja ekspertteadmiste jagamiseks ning osa organiseeritud õppeprotsessist.  

 
Info vahetamine kohtumiste ja suhtlemise kaudu  
Rahvusvahelise partnerluse juhtimine vaid telefoni, faksi ja e-posti teel on keeruline ning 
seepärast on väga oluline korraldada üritusi, mille puhul partnerid saavad omavahel kokku. 
 
Suur osa reaalsest teineteiselt õppimisest, heade tavade levitamisest ja ühisest loomingulisest 
arengust toimub nende lühikeste ajavahemike jooksul, mil partnerid saavad üksteisega kokku 
näost-näkku kohtumistel ning õppereiside, personalivahetuste ja praktikaprojektide käigus. 
 
Mida ambitsioonikamad sellised plaanid on, seda suurem on võimalus neist kasu saada. 
 
Kohtumiste tõhus kasutamine 
 

•  Suuremate rahvusvaheliste partnerluste puhul on mõningaid ühishuvi pakkuvaid 
partneritevahelisi tegevusi ellu viia või ülesandeid täita parem kahe- või kolmepoolsetel 
mitte väga paljusid osapooli kaasavatel kohtumistel. 

 
•  Partnerluse kohtumisel püüdke kasutada võimalust parandada rahvusvahelisel tasandil 

tehtava töö profiili ja usaldusväärsust. Võib esineda võimalusi kaasata 
poliitikakujundajaid, piirkonna või mõne kutseorganisatsiooni võtmeisikuid või Teie riigi 
parlamendi või Euroopa Parlamendi liikmeid ning ajakirjanikke. Ent ärge laske 
teavitamisel ja reklaamil muutuda muust tegevusest tähtsamaks. 

 
Ettevalmistused 
 

•  Valmistage kohtumised ja külastused hoolikalt ette. Näost-näkku kohtumiste 
korraldamise võimalused on piiratud ning need on aja- ja rahamahukad. Neid kohtumisi 
ja külastusi tuleb maksimaalselt ära kasutada. 

 
Finantsküsimused 
 

•  Planeerimisel arvestage, et partnerite rahvusvahelise tegevuse eelarved võivad olla väga 
erinevad. See asjaolu võib piirata reaalselt saavutatavaid tulemusi ja muuta külastuste 
võrdse jaotumise võimatuks. 

 
•  Leppige kohtumistega seotud kulude kandmises juba varem selgelt kokku. Tavaliselt 

kannab võõrustajast arengupartnerlus kohtumisega seotud kulud ning külalistest 
arengupartnerlused tasuvad oma reisi- ja majutuskulud. Üksikisikute rahvusvahelised 
kulud kannavad tavaliselt need arengupartnerlused, mille liikmeks nad on. Ühiste 
rahvusvaheliste kulude puhul tuleb kokku leppida nende jaotamises. 
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Logistika 
 

•  Kohtumise edukus sõltub suuresti heast asukohast, korralikest esitlusvahenditest, 
keskendatud ja professionaalsest juhtimisest ning protokollimisest. 

 
•  Arvestage liikmesriikide riiklikke pühasid. Need võivad planeerimisel takistuseks osutuda. 

 
•  Arvestage reisimisele kuluvat aega. Kohtumisel ei saa tõhusalt osaleda, kui olete 

viimasel hetkel Euroopa teisest otsast kohale jõudnud. 
 
 
Külalislahkus 
 

•  Kui olete võõrustaja, võtke külalised nende saabumisel vastu ja edastage neile kogu 
kohapeal vajaminev teave. 

 
•  Aidake hotellide reserveerimisel ja kontrollige, kas mõni külaline soovib isiklikel põhjustel 

kauemaks jääda. 
 

•  Söömaaegade korraldamisel kontrollige, kas mõnel külalisel on toidu suhtes spetsiifilisi 
nõudmisi. 

 
•  Varuge külastuse ajakavas aega ka seltskondlikule tegevusele. Partnerite 

tundmaõppimiseks sobib mitteametlik suhtlemine sageli kõige paremini. 
 

•  Samas arvestage sellega, külalislahkuse “rahastamisega” seotud tavad ja reeglid on eri 
piirkondades erinevad. Püüdke tegutseda selliselt, et Te ei tekita piinlikkustunnet 
partneritele, kes ei suuda Teie külalislahkusele samaga vastata. Kontrollige, kas kõik 
partnerid uurivad järele nende riikides kehtivad reeglid. 

 
 
Hea tulemus 
 

•  Koostage põhjalik aruanne kokkulepitu kohta ja edastage see ühe või hiljemalt kahe 
nädala jooksul pärast kohtumise toimumist sellel osalenud inimestele. Kui aruanne 
edastatakse hiljem, on enamik osalisi suunanud oma tähelepanu juba mujale. 

 
 
Kohtumised 
 
Ettevalmistused 
 

•  Laske partneritel aegsasti enne kohtumist vahetada mõtteid kohtumise eeldatavate 
eesmärkide kohta. Seejärel võib levitada päevakorra projekti ning päevakorra enne 
kohtumise toimumist kokku leppida. 

•  Kõik osalised peavad suutma mõista kohtumisel räägitut. Seega uurige järele, kes 
kohtumisele tulevad ja milline on nende keeleoskus (kui Te ei ole varasemalt kokku 
leppinud ühist töökeelt). 

 
Päevakorra koostamisel jätke piisavalt aega partnerluse tegevuse põhiliikide 
käsitlemiseks: 
 

•  rahvusvahelise partnerluse juhtimisega seotud küsimused; 
•  partnerite tegevuse tutvustamine ning teemade ja ühishuvi pakkuvate küsimuste 

arutamine; 
•  poliitikuid ja teisi avaliku elu tegelasi hõlmavad avalikud suhted. 
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Kohtumise läbiviimine 
 

•  Rahvusvaheline kohtumine, mis kestab terve päeva või kauemgi, on kõigi jaoks väsitav. 
Et kohtumine oleks tulemuslik, tuleb seda tõhusalt juhtida. Kolm kõige olulisemat eeldust 
selleks on järgmised:  

o kõik peavad teadma teiste osaliste nimesid ja staatust,  
o kõik peavad teadma, millist päevakorrapunkti parasjagu käsitletakse, ning  
o kogu tegevus peab algama ja lõppema planeeritud ajal. 

•  Keegi ei suuda korralikult keskenduda korraga enam kui 40 minuti jooksul. 
Rahvusvahelise kohtumise võõravõitu ja väsitavas keskkonnas oleks mõttekas teha iga 
tunni järel viieminutiline paus. Samuti võib teha pause karastusjookide tarbimiseks. 

•  Kohtumisel peaks olema piisavalt vett või muid karastusjooke. 
•  Kui kasutatakse ühist töökeelt, peaksid seda vabalt valdavad inimesed rääkima aeglaselt 

ja selgelt ning vältima kõnekeelseid väljendeid ja segadust tekitavaid lühendeid. 
•  Kohtumise juhataja peab tegema regulaarselt kokkuvõtteid, et kõik mõistaksid, millistes 

küsimustes ja otsustes on kokku lepitud. 
•  Kasutage vaheetappide ja kokkulepete kohta märkmete tegemiseks tahvleid ning muid 

visuaalseid abivahendeid. 
•  Tagage, et järeldustest saaksid kokkulepped. Hoolitsege, et kõik osalised saaksid sõna 

(st mitte ainult need, kes töökeelt vabalt valdavad). 
•  Kohtumise lõppedes kinnitage kõik kokkulepped ja järeltegevus. Kontrollige, kas kõik 

partnerid teavad, millised on järgmised sammud ja missugust tegevust neilt oodatakse. 
 

7.2 Õppereisid 
 
Planeerimine 
 
Õppereis annab hea võimaluse kaasata rahvusvahelisse töösse arengupartnerluse liikmed, 
osalejad ning isegi poliitikakujundajad ja rahastajad. Õppereis on alati hea kogemus inimesele, 
kes jälgib teises liikmesriigis tehtavat tööd esimest korda. Planeerige reisi eesmärgid ja sisu, 
seltskonna koosseis, juhendamine ja küsitlemine ning praktilised sammud. Mõned lihtsad juhised: 
 

•  paluge võimalikel osalistel panna paika oma õppimisalased prioriteedid (sealhulgas 
soovitavad inimesed ja tegevus); 

•  paluge võõrustajatel vastata külastuskava projektiga; 
•  kui külastajad on vastanud, pange paika lõplik kava; 
•  tehke seda võimaluse korral telefoni ja e-posti teel, ent probleemide või arusaamatuste 

tekkimisel korraldage peamiste organiseerijatega näost-näkku kohtumine. 
 
Näide: abisaajate uurimiskülastused      (TCA 233 LE MAT) 
 
Rahvusvaheline partnerlus Le Mat hõlmab Saksamaad, Kreekat, Itaaliat, Rootsit ja 
Ühendkuningriiki (Suurbritannia). Partnerluse tegevuse eesmärk on aidata ebasoodsas olukorras 
olevatel inimestel leida tööd sotsiaalmajanduse valdkonnas. Üks osa partnerluse 
rahvusvahelisest tegevusest seisneb erinevatesse riikidesse korraldatud õppereisideraames 
uuringulaadsete küsitluste läbiviimises. Üks rahvusvaheline töörühm on selliste küsitluste 
tegemiseks töötanud välja spetsiaalse “intervjueerimiskomplekti”. See koosneb küsimustikust, 
juhistest ja lindistusmakist. Saadud intervjuud avaldatakse raamatus, mis sisaldab ka heade 
tavade näiteid ja osalevate riikide sotsiaalmajanduse valdkonnas saadud töökogemuste kirjeldusi. 
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Soovitused võõrustajatele 
 

•  Andke kõigile külastusega seotud isikutele juhiseid. 
•  Küsige külastajatelt nende spetsiifiliste huvide kohta ja püüdke neid arvestada. 
•  Tehke kindlaks osalejate keele- ja toidualased ning muud nõudmised. 
•  Hoolitsege, et külastuse ajakava ei oleks liiga tihe. 
•  Planeerige seltskondlikku tegevust, ent jätke osalejatele ka vaba aega. 

 
 
Soovitused külastajatele 
 

•  Andke võõrustajale aegsasti põhjalikku teavet saabuva seltskonna kohta. Üksikute 
inimeste kohta edastatav teave peab sisaldama nime, sugu, organisatsiooni, 
ametinimetust, funktsiooni arengupartnerluses, pädevust, muid huvisid, keeleoskust ning 
võimalikke toidualaseid ja muid erivajadusi. 

•  Kui võõrustajal ei ole võimalik tõlki kasutada, võiks külastusgrupis olla inimene, kes 
täidaks seda ülesannet. 

•  Juhendage osalejaid, selgitage neile tegevuskava, hoolitsege, et nad mõistaksid, milline 
on võõrustav organisatsioon ja selle roll rahvusvahelises partnerluses, selgitage 
seltskondliku tegevuse kava ning hotelliga ja söögikordadega seonduvat korraldust. 

 
Põhjalikumaid nõuandeid ja soovitusi leiate rahvusvaheliste kohtumiste Soome juhendist Euroopa 
Sotsiaalfondi Soome koduleheküljelt. 
 
7.3 Ühiste töövahendite ja toodete arendamine 
 
Teie rahvusvahelisel tegevusel peaks alati olema mingi konkreetne tulemus. Nii ametlikke kui ka 
mitteametlikke tooteid tuleb dokumenteerida ja süvalaiendamise ühe osana levitada. Seda 
tegevust on võimalik tõhustada mitmesugustel viisidel. 
 

•  Kui võrdlete olukordi ja praktilist tegevust erinevates liikmesriikides, kehtestage 
võrdlusalused, et näha, kuidas need võivad parendada poliitikat ja praktikat teistes 
riikides. 

•  Kasutage teistest liikmesriikidest pärinevaid erialateadmisi ja meetodeid ning püüdke 
leida viise nende kohandamiseks ja seejärel teistsuguses keskkonnas kasutamiseks. 

 
Näide: ühiselt välja töötatud sertifitseerimismudel  (TCA 1312 DIAPASON)
 
Itaalia ja Hispaania arengupartnerlusi hõlmav rahvusvaheline partnerlus on välja töötanud 
võrdsete võimalustega seotud kriteeriumide täitmisega seonduva sertifitseerimismudeli 
nimetusega OPTIMA. See rajaneb Euroopa Liidu ja Hispaania tasandil tunnustataval 
projektimudelil NOW. Hispaania praegune sertifitseerimissüsteem on ettevõtetele väga kulukas, 
mistõttu väikeettevõtted ei suuda seda sisse osta. Seepärast töötati välja uus mudel, mille 
rakendamist kaalub praegu Castilla-Leoni piirkondlik valitsus. Süsteemi katsetatakse kümnes 
Itaalia väike- ja keskmise suurusega ettevõttes, mis tegutsevad toiduaine-, tekstiili-, 
sotsiaalteenindus- ja ehitussektoris. Hispaania eesmärk on laiendada mudelit OPTIMA 
väikeettevõtetele ja rakendada seda selleks, et suurendada naiste osalust sektorites, kus 
traditsiooniliselt domineerivad mehed. Itaalias on eesmärgiks mudeli juurutamine ja laialdane 
kasutamine. 
 

•  Kui töötate välja ühiseid süsteeme, protsesse või tooteid, kasutage kõikide partnerite 
arvestatavaid teadmisi ning sulatage need ühiseks strateegiaks ja lähenemisviisiks. 

•  Tagage, et Teie poolt valmistatavaid tooteid oleks võimalik kasutada, määratlege selgelt, 
kelle jaoks need on mõeldud, ja planeerige, kuidas Te need oma sihtgrupini toimetate. 
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•  Hoolitsege, et kõik Teie poolt valmistatavad tooted (mehhanismid, meetodid) oleks 
teistele kättesaadavad. 

•  Kui töötate välja ärilise väärtusega tooteid ja soovite neid turustada, küsige juhiseid oma 
riigi korraldusasutuselt. Pöörake erilist tähelepanu intellektuaalomandiõigustele (vt punkti 
3.6 “Intellektuaalomand”). 

 
7.4 Praktikaprojektid 
 

•  Praktikaprojektis osalemiseks valitud partnerid või projektipersonali liikmed peavad olema 
hästi motiveeritud, leidlikud ja suutelised iseseisvalt hakkama saama. 

•  Neil peavad olema head tööoskused valdkonnas, kuhu nad praktikaprojektiga seoses 
tööle paigutatakse, ning eelnevalt kokkulepitud tasemel keeleoskus. 

•  Et tagada praktika kasulikkus ja tulemuslikkus, peab see olema mõistliku pikkusega. 
Minimaalne kasulik kestus on arvatavasti 2–3 nädalat ning enamiku partnerluste jaoks on 
praktika maksimaalne kestus tõenäoliselt kolm kuud. 

 
Näide: aktiivselt kaasavad praktikaprojektid (TCA 233 EXIT)
Selle Rootsi arengupartnerluse sihtgrupiks on endised õigusrikkujad, kes arendavad 
kooperatiivset tegevust. Mõned neist on rahvusvahelise partnerluse töös aktiivselt osalevad 
projektijuhid. Üks konkreetsetest ülesannetest on küsitleda sarnase taustaga kolleege Itaalia 
kooperatiivides, mille liikmetel on suuremad kogemused kui Rootsi omadel. See tegevus on 
taganud partnerluse liikmete aktiivse kaasatuse ning saavutatud edu on suurendanud nende 
eneseuhkust. 
 
 

•  Kui praktikaprojekt on paika pandud, kontrollige, kas kõik mõistavad praktika eesmärke, 
sealhulgas individuaalseid õppe-eesmärke ja tööülesandeid. 

•  Kavandage tööeesmärgid põhjalikult, võimaldage aega kohanemiseks. Arvestage nii 
praktikaprojektis osalevate inimeste kui võõrustajate reaalset võimet lahendada 
praktikaga või võõras riigis ja keeles töötamisega seotud tehnilisi ja praktilisi probleeme. 

•  Kõigile tuleb anda põhjalikud juhised – nii osalistele kui ka vajaduse korral nende 
perekondadele, osalisi saatvatele isikutele, saatvatele ja vastuvõtvatele 
organisatsioonidele, võõrustavatele organisatsioonidele ning vajadusel ka võõrustavatele 
perekondadele. 

•  Praktilised küsimused nagu ravikindlustus ja kolmanda isiku tööalane kindlustus tuleb 
aegsasti enne praktika algust lahendada. 

•  Oluline on mõningane eeljuhendamine ja -koolitus, et osalised mõistaksid kultuuri, 
töömetoodika ja keelega seotud erinevusi ning suudaksid nendega toime tulla. 

 
Kokku tuleb leppida seireprotsess, millega tagatakse võõrustava arengupartnerluse ja 
praktikaprojektis osaleva inimese tööandja omavahelised kontaktid ning nende teadlikkus 
praktika kulgemisest. 
 
 
Ja lõpuks … 
 
Komisjoni teatises “Heade mõtete vaba liikumine” määratletakse programmi EQUAL 2. vooru 
juhised. Teatises rõhutatakse kõikide rahvusvahelises partnerluses osalevate arengupartnerluste 
kohustust dokumenteerida oma tööd ja anda selle kohta aru (sh rahvusvahelisel tasandil tehtav 
koostöö ning selle koostööga kaasnev lisaväärtus nii poliitika kui ka praktilise tegevuse aspektist). 
Kontrollige, kas Teie rahvusvaheline tegevus kajastub Teie korraldusasutusele / riiklikule 
tugistruktuurile esitatavates aruannetes. 
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Koostöö toimimine 
 

8 
Finantsplaneerimine 

 
“Kindlasti tuleb meeles pidada, et on kaht sorti eeskirju – kogu Euroopa Liitu hõlmavad 
eeskirjad, mis on ühised kõigi liikmesriikide jaoks, ning finantsküsimuste käsitlemisega 

seonduvad siseriiklikud erisused. Tähtis on mitte takerduda riikidevahelistesse 
erisustesse, vaid pigem otsida ühiseid lahendusi.” 

 
 

8.1 Finantseeskirjad ja -kord 
 
Arengupartnerluste eelarve haldajad ja rahvusvahelised koordinaatorid, kes vastutavad 
arengupartnerluse ja rahvusvahelise partnerluse finantsküsimuste eest, peavad teadma: 
 

•  Euroopa Liidu peamiseid finantseeskirju; 
 

•  spetsiifilisi programmiga EQUAL seotud finantsplaneerimise ja -juhtimise alaseid 
aspekte. 

 
Märkus. Pidage silmas, et liikmesriikide finantseeskirjades võib esineda erisusi. Kahtluste korral 
küsige teavet oma riigi korraldusasutuselt. 
 
Euroopa Liidu peamised eeskirjad hõlmavad seda, millist liiki kulude rahastamist võib taotleda, 
kes seda võib teha, kuidas kulusid jagada ja kuidas vältida topeltrahastamist. Need eeskirjad 
kajastavad Kontrollikoja kriitilisi märkusi ja on tunnistajaks sellest, et programmi EQUAL raames 
ellu viidava rahvusvahelise koostöö tarbeks on eelarvemahtu oluliselt suurendatud. 
 
Rahvusvahelise koostööga seotud abikõlblike kulude kategooriad 

 
a. Töö- ja infovahetuskohtumistel ja -üritustel osalemise ning vastavatekülastustega 

seotud kulud (reisi-, majutus- ja toitlustuskulud). 

b. Teabe- ja kogemuste vahetuse hõlbustamisega seotud side- ja tõlkimiskulud. 

c. Teabe hankimiseks tehtavate külastustega ja praktikaprojektidega seotud kulud 
(koolitajad, koolitatavad, personal, võtmeisikud jms). 

d. Iga arengupartnerluse panus ühistegevuse ning teenuste või toodete ühise 
arendamisega seotud kulude kandmisse. 

e. Kohtumiste, ürituste, teabevahetuseks tehtavate külastuste ja praktikatega 
seotud kulud, sh kohtumispaigaga, suulise tõlke, vastuvõttudega ning 
kokkulepitud töökeeltesse tehtavate kirjalike tõlgetega seotud kulud. 

f. Kolmandate isikute poolt ellu viidava ühistegevuse ning teenuste või toodete 
arendamisega seotud kulud. Kulude jagamise kokkuleppe olemasolu korral ei 
tohi alapunktides (f) ja (g) märgitud rahastatavate kulude osakaal ületada 25% 
RKK kogukuludest. 

g. Teie arengupartnerluse personali kulud, mis on seotud rahvusvahelisele 
koostööle pühendatud ajaga (kui Teie riigi korraldusasutus nõuab selliste kulude 
kajastamist RKKs), ning koordineerimissekretariaadi, protsessikonsultantide ja -
vahendajate, ekspertide, ühisuuringute ja ühistöö hindamisega seotud kulud. 
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8.2 Finantsplaneerimine ja -juhtimine 
 
Oluline teave, mida tuleb silmas pidada enne iga osaleva arengupartnerluse kogueelarve ning 
rahvusvahelisele tööle kulutatavate summade ja nende osakaalu planeerimist: 
 

•  arengupartnerluste rahvusvahelise töö eelarved on üsna erinevad, sest ka 
arengupartnerlused ise on erineva suurusega. Samuti erineb arengupartnerluste poolt 
rahvusvahelise tegevuse jaoks eraldatavate eelarvevahendite osakaal; 

 

•  plaanid peavad olema hoolikalt kavandatud, et kasutada ära iga arengupartnerluse poolt 
antav panus, vältida väikese eelarvega arengupartnerluste mittemõistlikke ootusi ja 
suurema eelarvega arengupartnerluste mittemõistlikku rahalist koormust; 

 

•  kui leiate, et Teie arengupartnerluse eelarves on kavandatud tööks nähtud ette liiga vähe 
vahendeid, uurige, kas teistel partneritel on võimalik suurendada rahvusvaheliseks tööks 
eraldatavate vahendite osakaalu, või taotlege lisaks finantsabi muudest riiklikest või 
kohalikest allikatest. 

 
 
Eelarve iga ülesande tarvis 
 
Kõige mõistlikum oleks koostada tegevuskava iga ülesande või etapi jaoks eraldi eelarve. 
Kohustuse rõhutamiseks ja arusaamatuste vältimiseks peab iga arengupartnerluse panus olema 
selgelt määratletud. Ülesannete või etappide kaupa eelarvestamine aitab Teil teha kindlaks 
kulutuste tegemise põhireeglid ning vormistada lõplik rahvusvahelise tegevuse koondeelarve, 
millest nähtuvad kõigi arengupartnerluste panused ja kohustused. 
 
 
Rahvusvahelise tegevuse kohta andmete esitamise ja kontrollimise ühtsed reeglid 
 
Rahvusvahelise tegevusega seoses kantud kulud jagatakse partnerluses osalevate 
arengupartnerluste vahel ja need peavad olema RKKs selgelt määratletud. 
 
Rahvusvahelised eelarved esitatakse kahes osas: 
 

•  individuaalsed rahvusvahelised kulud, mis tekivad ülesannete (ja nendest tulenevate 
kulutuste) jaotamisest arengupartnerluste vahel. Need kulud võivad olla otseselt seotud 
ühe arengupartnerluse (kategooriad 1a – 1 d) poolt ellu viidud tegevusega (ühise 
tööplaani elementidega) ning need kannab asjaomane arengupartnerlus; 

 
•  ühised rahvusvahelised kulud, mis tulenevad ühiselt ellu viidud tegevusest ning 

ühistest teenustest ja toodetest, mille osas iga rahvusvahelises partnerluses osalev 
arengupartnerlus eeldab programmi EQUAL raames rahastamist (kategooriad 1e – 1g). 
Ühised rahvusvahelised kulud jagatakse ainult Euroopa Liidu liikmesriikides asuvate 
arengupartnerluste vahel. 

 
 
Ühiste rahvusvaheliste kulude käsitlemine 
 
Selliste kulude käsitlemiseks on kaks võimalust. 
 
1. Vastastikkuse põhimõte 
 
Vastastikkuse põhimõtte kohaselt kannavad osalevad arengupartnerlused rahvusvahelise 
tegevusega seotud kulud võrdselt. Eeldatakse, et kõik arengupartnerlused saavad 
rahvusvahelisest koostööst võrdselt kasu. Sellisel juhul, ja kui partneritel on ligikaudu võrdsed 
ressursid, võib kulud jagada partnerite vahel kokkulepitud õiglase eelarve alusel, millega 
tagatakse, et partnerid kannavad kulusid kas võrdselt või proportsionaalselt nende poolt ellu 
viidud tegevuse ja nende poolt saadud kasuga. 
 
2. Kulude jagamise põhimõte (seda tuleks vältida) 
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Kui vastastikkuse põhimõtet ei saa kohaldada, tuleb kokku leppida  kulude jagamise 
korraldamises. See kokkulepe võib hõlmata kulude ülekandmist arengupartnerluste vahel või 
alltöövõtjatele tasumist. Kokku tuleb leppida selles, milliste tegevusliikide osas kulusid jagatakse, 
millise valemi alusel need kulud arengupartnerluste vahel jaotatakse ning milliste reeglite 
kohaselt lepinguid väljastatakse ja arveid käsitletakse. 
 
Vaatamata sellele, kas rakendatakse vastastikkuse põhimõtet või kulude jagamise 
kokkulepet, peab RKKs selgelt olema määratletud valem, mille alusel kulud arengupartnerluste 
vahel jaotatakse. 
 

Rahvusvahelise eelarve jaotamise ja haldamise skeem 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
Vastastikuste kokkulepete haldamine 
 

Vastastikuste kokkulepete korral tegelevad töö alalõikude käsitlemise ja nende eest 
maksmisega individuaalsed arengupartnerlused. Töö alalõikudega võivad tegeleda ükskõik 
millised rahvusvahelised partnerid või alltöövõtjad. Vastastikkuse põhimõtet tuleb kohaldada 
kohtumiste ja üritustega seotud organisatsiooniliste kulude puhul (kategooria 1e). Need kulud 
peab alati katma võõrustav arengupartnerlus. 
 
 
Näide: kulude jagamine     (TCA 1060 THE X-TRAIN) 
 
Viiest liikmest koosnevas rahvusvahelises partnerluses nõustus üks partner korraldama RKK 
hindamise. Selleks kasutati ühe ülikooli teenuseid ning kolm partnerit jagasid hindamisega seotud 
otsesed kulud omavahel ära. Üks partner rahastas partnerluse ühise veebisaidi loomist. Viies 
partner kaasas tegevusse oma riigist pärineva alltöövõtja, kelle ülesandeks oli töötada välja 
täiendav hindamismudel. 
 
 
 
Kulude jagamise kokkulepete haldamine 
 

Arengupartnerlused võivad valida ühe alljärgnevalt kirjeldatud kulude jagamise 
kokkulepetest: 

 

•  proportsionaalne arveldamine – üks arengupartnerlus on enda ja teiste nimel sõlminud 
kolmanda isikuga lepingu, milles sätestatakse, et proportsionaalsed arved esitatakse 
kõikidele partnerluses osalevatele arengupartnerlustele, kes tasuvad need arved seejärel 
vahetult alltöövõtjale; 

 

•  hüvitamine – üks arengupartnerlus tegutseb ühiste teenuste või toodete osas 
lepinguosalisena; ta käsitleb ja maksab arveid alltöövõtjatele ning teised 
arengupartnerlused hüvitavad talle kulud vastava taotluse alusel ja kokkulepitud valemi 

Individuaalsed 
rahvusvahelised 
kulud 

Individuaalsed 
rahvusvahelised 
kulud 

Vastastikkus  

Kulude 
jagamise 
kokkulepe 

Proportsionaalne 
arveldamine 

Hüvitamine  

Vastastikkus  
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kohaselt. Seda meetodit võib rakendada ka siis, kui üks arengupartnerlus võtab enesele 
rahvusvahelise koordineerimise ülesande (vt punkti 8.1, kategooriat g).  

 
Kõik kulude jagamise kokkulepped peavad olema koosõlas ühenduse kehtivate õigusaktidega, 
mis reguleerivad siseturgu, ning need ei tohi tekitada uusi piiranguid teenuste piiriülesele 
osutamisele. 
 

Kõik kõrvalekalded neist üldistest reeglitest peavad olema alati RKKs nõuetekohaselt 
põhjendatud. 
 
 
8.3 Lisamärkused 
 

•  Tehke endale selgeks Teie riigi korraldusasutuse finantseeskirjad. Need on eri 
liikmesriikides erinevad. Kontrollige neid enne rahvusvahelise partnerluse loomise 
planeerimist. 

 
•  Koostage eraldi rahvusvaheline eelarve ja avage eraldi konto. 

 
•  Hoidke individuaalsete arengupartnerluste kulud ja ühised kulud lahus. 

 
•  Pidage täielikku arvestust kõikide rahaliste tehingute üle ja ärge kunagi tehke makseid 

ilma originaalarveta. Ühiste rahvusvaheliste kulude hüvitamisel uurige oma riigi 
korraldusasutuselt makse aluseks olevaid (originaalarve) tõestatud koopiaid puudutavate 
vorminõuete kohta. 

 
•  Vältige topeltarvestust. Näiteks ei tohi Te taotleda kõikide sidekulude katmist siseriiklike 

kulude raames ja seejärel rahvusvaheliste kõnedega seotud kulude katmist 
rahvusvaheliste kulude raames. 

 
•  Leppige oma partneritega aegsasti kokku ühiste kulude käsitlemise põhireeglid (ehk see, 

kes mille eest maksab). Veenduge, et Teie RKKs on määratletud iga arengupartnerluse 
poolt rahvusvahelisse tegevusse antav panus. 

 
•  Partneritega läbirääkimisi pidades peate Te teadma, kas nende kulud sisaldavad 

rahvusvahelise koostööga seotud personalikulusid. 
 

•  Leppige oma partneritega aegsasti kokku reeglites, mida järgite siis, kui üks või mitu 
partnerit soovib muuta varasemaid finantsalaseid kokkuleppeid. 

 
•  Leppige oma partneritega aegsasti kokku erakorraliste olukordade puhul rakendatavad 

plaanid: näiteks, mis saab siis, kui üks partneritest jääb oma töös maha või langeb 
(ükskõik millisel põhjusel) partnerlusest välja. Püüdke probleeme ennetada ja pange 
paika sellistel juhtudel rakendatav varuplaan. 

 
•  Kui asjad hakkavad valesti minema, reageerige kiiresti, ent ärge sattuge paanikasse. 

Konsulteerige oma riigi korraldusasutuse ja riikliku tugistruktuuriga. 
 

•  Rahavoogude haldamise ja situatsioonplaanimise osas kontrollige, kas suudate tulla 
toime ootamatutes olukordades (näiteks maksete hilinemise, erakorraliste kulude, kulude 
ületamise jms puhul). 

 
•  Veenduge, et Teie tegevus on kooskõlas siseriiklike eeskirjadega. 

 
•  Tagage, et Teie finantssüsteemid on täielikult kooskõlas Teie riigis rakendatava 

raamatupidamistavaga. 
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Koostöö toimimine 
 

9 
Seire ja hindamine 

 
“Geenius ei tee vigu. Kõik tema eksimused on tahtlikud ja viivad avastusteni.” 

 
 
9.1 Põhjused, miks on vaja dokumenteerida, mis toimus ning hinnata, mida 
see kaasa toob.  
 
EQUAL, mis rõhutab uuenduslikkust, kompleksseid partnerlusi ning kohustust mõjutada poliitikat 
ja praktilist tegevust, püstitab erilised seire- ja hindamisülesanded. 
 
Pidev seire ja hindamine 

•  Toetab RKK plaanipärast elluviimist ja juhtimist; 
•  Aitab hinnata rahvusvahelisest koostööst saadavat lisaväärtust; 
•  Aitab kaasa heade kogemuste kinnitamisele ja levitamise; 
•  Võimaldab saada kogemusi, millest õppida järgmise programmeerimisperioodi jaoks.  

 
Selles kontekstis peavad individuaalsed arengupartnerlused: 
 

•  esitama andmeid ja teavet siseriiklikul ning Euroopa Liidu tasandil läbi viidavaks 
hindamiseks (korraldusasutused / riiklikud tugistruktuurid annavad suuniseid selle kohta, 
milliseid andmeid tuleb jälgida ja dokumenteerida ning hindamiseks esitada); 

 
•  koguma teavet ja dokumenteerima kogemused siseriiklikul ning Euroopa Liidu 

tasandil moodustatavate temaatiliste võrgustike tarbeks; need võrgustikud on mõeldud 
heade tavade määratlemiseks, kinnitamiseks ja levitamiseks; liikmesriikidel on oma 
süvalaiendamisega seotud strateegiad ning nad panevad paika selle, milliste 
funktsioonide täitmist arengupartnerlustelt heade tavade määratlemisel eeldatakse; 

 
•  jälgima ja hindama oma arengupartnerlust ning rahvusvahelist tööd; hindamine 

peab toimuma pidevalt, et parandada tegevustulemusi ja suurendada tegevuse mõju. 
 
Lisaks peab iga rahvusvaheline partnerlus oma RKKs märkima, kuidas korraldatakse 
partnerluse tegevuse seire ja hindamine. 
 
See seire- ja hindamiskohustus lasub kõikidel partneritel võrdselt. Partnerlus peab juba tegevust 
alustades otsustama, kuidas ja kes hakkab seda ellu viima. 
 
Näide: seire ja hindamise olulisus     (TCA 908 ARBORES) 
Rahvusvahelise töö seire ja hindamine on rahvusvahelisele partnerlusele väga oluline. Sellest 
tegevusest võtavad osa kõikide arengupartnerluste rahvusvahelised koordinaatorid ja partnerluse 
liikmeks olevate arengupartnerluste tehnilised töötajad. Rahvusvahelise protsessi pidev 
hindamine tagab kogemuste ja meetodite dünaamilisema vahetuse. Seminarid on nüüdseks 
pikendatud kahepäevasteks ning sarnast osalusel põhinevat lähenemisviisi on laiendatud, et 
seda saaks kasutada ka ühiste toodete ja materjalide tootmisega seotud tegevuse puhul. 
 
Heaks hindamisvahendiks võib olla ka EQUALile kohandatud loogilise raammaatriksi meetod. 
Seda kirjeldatakse peatükis 5 ja selgitatakse põhjalikult partnerluse loomise juhendis (programmi 
EQUAL veebisaidil). 
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9.2 Seire 
 
Keerukate partnerluste puhul on väga oluline jälgida protsesse, dokumenteerida töö kulgemist ja 
saavutatud edu ning olla varakult teadlik probleemidest ja tegevuse puudujääkidest. Avalike 
programmide raames tegutsevad partnerlused peavad tõendama enda poolt tehtut. 
 
Igal programmi EQUAL raames loodud rahvusvahelisel partnerlusel peab olema paika pandud 
oma tegevuse jälgimise plaan ja viis. Seirearuanded koostatakse tavaliselt rahvusvaheliste 
juhtimiskoosolekute tarbeks. Arengupartnerlused peaksid lisa neis aruannetes sisalduva teabe 
korraldusasutustele esitatavatele seirearuannetele. 
 
Rahvusvahelistes partnerlustes on suur osa asjakohast materjali partnerluse liikmeteks olevate 
arengupartnerluste käsutuses. Seda materjali tuleb organiseerida ja jagada ning rakendatav 
seireprotsess peab: 
 

•  usaldusväärselt koondama teabe selleks, et võimaldada saavutatud tulemuste võrdlemist 
planeeritud väljundite ja vaheetappidega; 

 
•  võimaldama igale partnerile juurdepääsu kogu partnerlusest pärinevale teabele, mis on 

seotud rahvusvahelise koostöö kulgemisega. 
 
Ehkki mingit konkreetset meetodit selleks kehtestatud ei ole, võib soovitada programmi EQUAL 
esimesest voorust pärinevat kaht head tava: 
 

•  kõige parem viis seireks vajaliku teabe organiseerimiseks on muuta sellise teabe 
kogumine rahvusvahelise koordinaatori töö üheks osaks; 

 
•  kõige parem viis teabe jagamiseks on luua rahvusvaheline veebisait (selleks võib 

kasutada ühe partneri kodulehekülge), millel saab talletada kogu teabe ja millele 
pääsevad kõik partnerid ligi. Üks veebisait võiks olla mõeldud partneritevahelise avatud 
dialoogi pidamiseks; see võib olla ka avalik, sisaldades konfidentsiaalseid osi (näiteks 
eelarve), mida hoitakse parooliga kaitstud failides. 

 
9.3 Hindamine 
 
Rahvusvahelise koostöö hindamine programmi EQUAL raames peab hõlmama kolme aspekti: 
 

•  Tegevuste ja tulemuste olulisus, näidates, mil määral vastasid ühised eesmärgid 
ühistele vajadusetele ja teemadele; 

 
•  Tegevuste planeerimise, juhtimise ja elluviimise tõhusus (väljundite ja sisendite suhe) 

ning mõjusus (saavutatud tulemuste ja seatud eesmärkide suhe); 
 

•  Mõju – väärtus,  mida rahvusvaheline töö on andnud iga selles osalenud 
arengupartnerluse tegevusele ja tulemustele (lühiajaline) ning poliitikale ja praktilisele 
tegevusele Euroopa, riiklikul ning kohalikul tasandil (pikaajaline). 

 
Näide: ühise 
hindamise meetod (TCA 2695 ADAPTATION AND INNOVATION NETWORK)
Kohandamise ja uuenduslikkuse võrgustik sõlmis ühise hindamise korraldamiseks kokkuleppe 
ühe teise rahvusvahelise partnerlusega, mis hõlmab kokku üheksat liikmesriiki (täpsem teave 
ECDBst). Koostöö mõte on katsetada uuenduslikke meetodeid ja töövahendeid, mis võiksid 
tugevdada süvalaiendamise protsessi nii riiklikul kui ka rahvusvahelisel tasandil. Häid tavasid 
hinnatakse järgmise tegevuse kaudu: 
- asjakohaste aruannete ja dokumentide vahetamine; 
- hindamisvahendite ja -meetodite väljatöötamiseks personali kohtumiste korraldamine; 
- rahvusvaheliste kohtumiste korraldamine võrdluste ja hindamiste tegemiseks küsimustike ja 
jälgimise vormis; 
- ühine vahe- ja lõpparuannete koostamine. 
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Rahvusvaheliste partnerluste hindamine 
 
Hindamine algab kohe rahvusvahelise koostöö alguses. See on osa organiseeritud õppimise 
protsessist, mis hõlmab süstemaatilist planeerimist, seiret ja pidevat eesmärkide, tegevuste ja 
tulemuste hindamist. Seepärast peavad programmi EQUAL teise vooru rahvusvahelised 
partnerlused kavandama rahvusvahelise partnerluse kogu elutsüklisse hindamistsükli. 
 

Projekti elutsükkel Hindamistsükkel 
 

Miks? Mida? Kes? Kuidas? Millal? 
Ettevalmistuste etapp (1. järk)  
Arengupartnerlused otsivad partnereid. 
Arengupartnerlused peavad partneritega läbirääkimisi.
RKK kinnitamine. 

Rakendamisetapp (2. järk) 
 
Rahvusvaheline partnerlus alustab tööd. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rahvusvaheline partnerlus lõpetab töö. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hõlmata võib 3. järgu ehk teavitusetapi. 

 
•  Ressursid – kas need on rahvusvahelise 

koostöö eesmärke arvestades piisavad? 
•  Tegevus ja üritused – kas need on kohased 

RKKs märgitud eesmärkide saavutamiseks ja 
kas need viiakse ellu tulemuslikult? 

•  Näitajad – kas need on asjakohased 
(vastavad valemile SMART, vt partnerluse  
juhendit)? 

•  Osalemine – kas rahvusvahelises 
partnerluses osalemine on nii laiaulatuslik kui 
ka kaasahaarav? Kas osalemine on tegelik 
või näiline? 

•  Reaktsioonid – kas rahvusvaheline 
partnerlus on esile kutsunud teiste oluliste 
partnerite ja valdkonna põhitegijate kasulikke 
(positiivseid) reaktsioone? Kas on ilmnenud 
käitumise ja suhtumiste muutumise märke 
(näiteks tööturuga tegelevate teiste 
piirkondlike organisatsioonide puhul)?  

•  Teadlikkus ja õppimine – kas 
rahvusvaheline partnerlus teavitab inimesi ja 
institutsioone uutest arengusuundadest ning 
mõtteviisidest seoses tööturgu puudutavate 
küsimustega? 

•  Tegevus– kas rahvusvaheline partnerlus on 
stimuleerinud kohaste ja mõjusate meetmete 
rakendamist, arvestades kehtestatud 
eesmärke, iseäranis seoses tööturupoliitika ja 
sellega seotud praktilise tegevuse 
mõjutamisega? 

Mõju – kas rahvusvaheline partnerlus on hakanud 
positiivselt mõjutama seda keskkonda, milles ta 
tegutseb (kvaliteetsemad töökohad, inimeste 
töölevõtmise võimaluste suurenemine, paranenud 
sotsiaalne kaasatus, võimaluste võrdsuse 
suurenemine jms)? 
 
Hindamise viisi ja hindamiseks ette nähtud 
eelarvevahendeid käsitlevad otsused. 
 
Hindamisplaani toimimine. Ametisse määratud 
partnerlusesisesed ja –välised hindajad. 
 
Rakendustegevuse lõplik hindamine. 
 

 
Enamiku programmi EQUAL rahvusvaheliste partnerluste puhul kasutatakse enesehindamise 
meetodit. See tähendab pidevat tegevustele ja tulemustele hinnangu andmist (ühise planeerimise 
alusel) ning pidevat tagasisidet rahvusvahelise partnerluse koordinaatoritele ja juhtidele. 
Partnerid võivad sellist hindamisest täiesti ise läbi viia või kasutada väljastpoolt pärit hindaja abi.. 
Kui välishindaja töötab hindamiskriteeriumid ja näitajad välja koostöös rahvusvaheliste 
partneritega, on olemuslikult ikkagi tegemist enesehindamise meetodiga. 
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Näide: kolleegide hinnangud  (TCA 1007 IRIS)
 
See rahvusvaheline partnerlus põhineb varasemalt programmi Horizon raames loodud 
partnerlusel ning selle raames kasutatakse kolleegide hinnangutel põhinevat hindamissüsteemi. 
See lähenemisviis rajaneb laialdasel osalusel: 
 
- partnerid on hindamisvahendid ja -metoodika ühiselt välja töötanud; 
- kõik arengupartnerlused tegutsevad hindajatena rotatsiooni põhimõttel. 
 
Lisaks kolleegide hinnangutele on see rahvusvaheline partnerlus kasutanud sõltumatut hindajat, 
kes osutab metodoloogilist tuge personalivahetuste, rahvusvaheliste seminaride ja juhtgrupi 
kohtumiste käigus toimuvas heade tavade vahetuse protsessis. 

 
 
Kujundav lähenemine 
 
Kujundav hindamine on programmi EQUAL raames moodustatud rahvusvahelistele 
partnerlustele kõige kasulikum, kuna kõik partnerid osalevad vastamist vajavate küsimuste ja 
edukriteeriumide määratlemises ning tulemustele hinnangu andmises. See lähenemine on seotud 
ka riikliku hindamise ning iga arengupartnerluse enesehindamisega. Vaatamata sellele, kas 
kasutatakse sõltumatut hindajat või mitte, on programmi EQUAL puhul kohane rakendada 
olulisel määral enesehindamise põhimõtet. 
 
 
Näide: hindamisel arvestatavad näitajad   (TCA 2886 PLANQUALITY) 

Projekti EQUAL Voices hindamiseks kasutatavad üldised näitajad 

A. Partneritevahelise teabevahetuse ja suhtlemisega seotud eesmärkide saavutamine 
rahvusvahelises partnerluses PlanQuality. 
B. Rahvusvahelise töö võimalik mõju siseriiklikule või Euroopa poliitikale või praktilisele 

tegevusele. 

C. Partnerite poolt ühiselt kasutatavate lähenemisviiside, materjalide ja koolitusmeetodite 
väljatöötamise potentsiaal. 

D. Rahvusvahelise partnerluse organiseerimise mõjusus. 

E. Rahvusvahelisel tasandil elluviidavast tegevusest teavitamine. 
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Mõned suunised rahvusvaheliste partnerluste hindamiseks 
 
Ei arengupartnerlust ega rahvusvahelist partnerlust pole võimalik tulemuslikult hinnata, kui 
järgmised aspektid ei ole selgelt määratletud: 
 

•  partnerluse ja töö eesmärgid; 
•  tegevuse kavandatud tulemused või näitajad, mida kasutatakse tehtud töö olulisuse ja 

mõju tõendamiseks. 
 
Põhiküsimused, millele 
tuleb vastata 

Keda tuleb 
kaasata 

Võimalikud 
meetodid 

Võimalikud näitajad ja 
kavandatud 
saavutustasemed  

•  Ressursid – kas need on 
rahvusvahelise koostöö eesmärkide 
saavutamiseks piisavad? 

 • Poliitikakujundajad 
(EL-i ja siseriiklikul 
tasandil) 

Plaanide, 
eelarvete ja 
kohtumiste 
protokollide 
ülevaatamine 

• Osalemine eelarve planeerimisel. 
• Tegevuste kaupa liigendatud kulud. 

• Meetmed ja tegevus – kas need on 
RKKs märgitud eesmärkidega 
kooskõlas? Kas need on hästi 
planeeritud ja ellu viidud? 

• Arengupartnerluse 
ja projekti sponsorid 
ning rahastavad 
asutused (sh 
Euroopa Komisjon) 

Küsimustikud 
 
Intervjuud 

• Kogu tegevuse abikõlbulikkus. 
• Tööplaani selgus. 
• Tööplaani õigeaegne täitmine. 

• Osalemine – kas rahvusvahelises 
partnerluses osalemine on nii 
laiaulatuslik kui ka kaasahaarav? Kas 
osalemine on tegelik või näiline? 

• Programmi juhtijad 
(korraldusasutused 
ja riiklikud 
tugistruktuurid) 

Küsimustikud 
 
Intervjuud 

•  Kõikidel partneritel on selgelt 
määratletud ülesanded ja 
funktsioonid. 
• Kõik partnerid osalevad kõikidel 
kohtumistel. 

• Mõju – millist mõju on 
rahvusvaheline partnerlus avaldanud 
töökohtade loomisele, töölevõtmise 
võimaluste suurendamisele, 
sotsiaalsele kaasatusele ja võimaluste 
võrdsusele? Milline on olnud 
õppimisele avaldatud mõju? Milline on 
olnud tööturustrateegiale avaldatud 
mõju? Kas ühes liikmesriigis on õpitud 
teise liikmesriigi poliitikast või 
praktikast? 

• Arengupartnerluse 
liikmed ja Teie 
rahvusvahelised 
partnerid 

Küsimustikud 
 
Intervjuud 
 
Ürituste ja 
toodetega seotud 
hindamisküsimusti
kud 

• Partnerid võtavad kasutusele 
ühised meetodid ja tooted. 
• Tõendusmaterjal kasutamise ja 
kasulikkuse kohta. 

• Teadlikkus ja õppimine – kas on 
märke selle kohta, et partnerid või 
teised isikud on õppinud tööturuga 
seotud küsimusi puudutavatest 
arengusuundadest ja uutest 
mõtteviisidest? 

• Konkreetsed 
diskrimineeritud, 
sotsiaalselt tõrjutud 
grupid 

Küsimustikud 
Intervjuud 
 
Ürituste ja 
toodetega seotud 
hindamisküsimusti
kud 

• Kõik partnerid levitavad oma tööd 
kõikides partnerriikides. 
•Tööga seotud aspektid on 
levitamiseks tõlgitud teistesse 
keeltesse (kas tootja või kasutaja 
poolt). 

•  Protsessid ja juhtimine – kas 
partnerlus on hästi planeeritud ja 
juhitud? 

• Arengupartnerluse 
liikmed ja Teie 
rahvusvahelised 
partnerid 

Dokumentide 
uurimine 
 
Intervjuud 

• Õigeaegselt lõpuleviidud töö 
• Eelarvekohaselt lõpuleviidud töö 
•Partnerid on täitnud kavandatud 
funktsioone 

• Tulemused ja tooted – kui täielikud 
ja mõjusad need on? 

• Arengupartnerluse 
liikmed ja Teie 
rahvusvahelised 
partnerid 

Kolleegide 
hinnangud 
 
Küsimustikud 
 
Intervjuud 

• Tooted ja tulemused on 
plaanipärased. 
• Erinevused ja parandused. 
• Hinnangud kvaliteedile ja 
eesmärgikohasusele. 

•  Partneritevaheline koostöö 
tulevikus – kas on tõenäoline, et 
koostöö jätkub ka pärast programmi 
EQUAL raames loodud 
rahvusvahelise partnerluse 
lõppemist? 

• Arengupartnerluse 
liikmed ja Teie 
rahvusvahelised 
partnerid 

Intervjuud • Juhud, mil partnerid kasutavad 
otseselt partnerluse materjale. 
• Tõendusmaterjal selle kohta, et 
partnerid muudavad poliitikat või 
praktikat, arvestades partnerluses 
läbi viidud arutelusid. 
• Partnerid määratlevad muud 
tööalased huvid. 

• Rahvusvahelise koostööga 
kaasnev lisaväärtus – kas selline 
lisaväärtus on määratletav kohaliku, 
piirkondliku, siseriikliku ja Euroopa 
Liidu tasandi poliitikas ning praktikas? 

• Arengupartnerluse 
liikmed ja Teie 
rahvusvahelised 
partnerid 
• Poliitikakujundajad 
(EL-i ja siseriiklikul 
tasandil) 

Viited siseriiklikule 
ja EL-i poliitikale 

• Saavutuste võrdlemine kavandatud 
tulemustega. 
• Saavutuste võrdlemine 
planeerimata tulemustega. 
• Lisaväärtus riiklikule AP 
tegevusstrateegiale • Viited 
tulemustele poliitikat või praktilist 
tegevust käsitlevates materjalides. 
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Partnerlusesisene või -väline hindamine? 
 
Paljud partnerlused tuginevad partnerlusesisesele hindamisele. Kui kavandatakse 
partnerlusevälist hindamist, tuleb selleks ette näha eelarvevahendeid. 
 
Hindamise liik 
 

Põhiomadused Plussid Miinused 

Partnerlusesisene 
hindamine 
 

Partnerluse personali või 
sidusrühmade esindajatest 
koosnev rühm kavandab 
hindamise ja teostab selle 
üle järelevalvet. Töö 
jaotatakse partnerite 
vahel, seejärel kogutakse 
kokku ja üks partneritest 
(eeldatavasti selline, 
kellele partnerluse ühine 
töökeel on emakeel) 
koostab kirjaliku 
kokkuvõtte. 
 
See hindamine võib 
hõlmata ka kolleegide 
hinnanguid, mille puhul 
partnerid hindavad 
üksteise tööprotsesse ja 
tooteid. 

Laialdane osalus – 
võimalus kaasata 
protsessi suurel hulgal 
töötajaid, sidusrühmi ja 
abisaajaid. 

Ajamahukas – ehkki 
selline hindamine võib 
tunduda odavam võimalus, 
tuleb seda kavandada ja 
juhtida ning see omakorda 
tähendab, et juht või 
koordinaator peab 
koostama lisaaruandeid. 
 
Lõpptulemuse määrab 
tõenäoliselt partnerluse 
nõrgima lüli kvaliteet. Üks 
vähese suutlikkusega 
partner seab ohtu kogu 
töö. 

Partnerluseväline 
hindamine 
 

Partnerluseväline hindaja 
pakub partnerlusele välja 
hindamismeetodi ja 
kavandab hindamise. 
Tegemist võib olla ühe 
partneri välishindajaga – 
tõenäoliselt sellise 
partneri, kellele 
partnerluse ühine töökeel 
on emakeel. 

Võib anda kogemustel 
põhineva lisapanuse 
töösse. 
 
Hindama peaks 
professionaalselt 
kooskõlas partnerluse 
poolt kinnitatud plaaniga. 
 

Ei pruugi arvesse võtta 
partnerite individuaalseid 
eesmärke. 
Rahvusvahelises 
partnerluses on üksikisikul 
keeruline täielikult mõista 
partnerite tegevust 
mõjutavaid kultuurilisi 
aspekte. 

Partnerlusesisese 
ja -välise hindamise 
kombineerimine 
 

Rahvusvahelises 
partnerluses juhib üks 
partnerluseväline hindaja 
hindamisprotsessi ja 
koostab aruandeid. 
Partnerid kavandavad 
protsessi koostöös 
hindajaga ja esitavad 
alusmaterjalid. 
 
Ka selle variandi puhul 
võidakse kasutada 
kolleegide hinnanguid. 

Võib vähendada 
partnerlusevälise 
hindamise kulusid. 
 
Võib muutuda osaks 
partnerluse 
õppimisprotsessist. 
 
Hindaja poolt juhitud 
kolleegide hinnangute 
protsess võib olla jõuline ja 
mõjus. 

Keeruline hallata, kui 
partnerluseväline hindaja 
ei ole partnerluse 
tegevusega tihedalt 
seotud. 
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Seletussõnastik ja lühendid 
 
Programmi EQUAL ametliku seletussõnastiku on välja töötanud Euroopa Komisjon ja sellega on 
võimalik tutvuda Internetis. Seletussõnastik sisaldab programmi EQUAL “žargooni” ja mõisteid. 
Seletussõnastik tõlgitakse Euroopa Liidu keeltesse. Alljärgnevalt on toodud mõned käesolevas 
juhendis kasutatavad lühendid, mis võivad vajada lisaselgitusi. 
 
Lühend 
 

Mõiste Selgitus 

APK (DPA) Arengupartnerluse kokkulepe 
(Development Partnership 
Agreement) 

Kõikide riigisiseste partnerluste vahel 
sõlmitud kokkulepe, milles 
kirjeldatakse tööd ja partnerluste poolt 
selleks eraldatavaid ressursse. 

AP (DP) Arengupartnerlus (Development 
Partnership) 

Programmi EQUAL raames 
siseriiklikul tasandil ellu viidav projekt. 

ECDB Programmi EQUAL ühtne 
andmebaas (EQUAL Common 
Database) 

Interneti-põhine andmebaas, mis 
sisaldab kõikide programmi EQUAL 
raames moodustatud 
arengupartnerluste kirjeldusi. 

ESF Euroopa Sotsiaalfond (European 
Social Fund) 

Üks neljast Euroopa struktuurifondist. 
ESF tegeleb inimressursi 
arendamisega ja hõlmab ühenduse 
algatust EQUAL. Liikmesriigid 
haldavad Euroopa Sotsiaalfondi 
siseriiklikul tasandil. 

ETCIM Programmi EQUAL 
rahvusvahelise koostöö Interneti-
moodul (EQUAL Transnational 
Co-operation Internet Module) 
 

Interneti-põhine töövahend, mida kõik 
programmi EQUAL raames 
moodustatud rahvusvahelised 
partnerlused kasutavad 
rahvusvahelise koostöö kokkulepete 
väljatöötamiseks ja neile kinnituse 
saamiseks. 

EES Euroopa tööhõivestrateegia 
(European Employment Strategy) 

Euroopa Liidu strateegia, mille 
eesmärk on tagada, et liikmesriigid 
tegeleksid aktiivsemalt 
tööturupoliitikaga. 

MA Korraldusasutus (Managing 
Authority) 

Liikmesriigi valitsusasutus, mis 
vastutab programmi EQUAL 
haldamise eest. 

NAP Riiklik tööhõive tegevuskava 
(National Employment Action 
Plan) 

Liikmesriigi reageering Euroopa 
tööhõivestrateegiale. Selles on 
sätestatud, kuidas riikliku poliitikaga 
tagatakse Euroopa tööhõivestrateegia 
eesmärkide saavutamine. 

NSS Riiklik tugistruktuur (National 
Support Structure) 

Liikmesriigi asutus, mis vastutab 
programmi EQUAL raames loodud 
arengupartnerlustele igapäevase abi 
osutamise ja arengupartnerluste seire 
eest. 

RKK (TCA) Rahvusvahelise koostöö 
kokkulepe (Transnational Co-
operation Agreement) 

Leping, mille iga arengupartnerlus 
sõlmib oma rahvusvaheliste 
partneritega ja mille peab kinnitama 
iga arengupartnerluse riiklik 
korraldusasutus. 
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Vajalikke selgitusi ja näiteid sisaldav lisa 
 
 

11 Ühenduse algatus EQUAL 
 
1) Euroopa tööhõivestrateegia pandi paika 1997. aastal Luxembourgis peetud Euroopa Ülemkogu 
kohtumisel, et kehtestada Euroopa tööturustrateegia raamistik. Euroopa tööhõivestrateegia üldised 
prioriteedid kehtestatakse iga-aastaste Euroopa tööhõivesuuniste vormis, mis põhinevad kolmel peamisel 
eesmärgil: 
 

•  täistööhõive, 
•  töö kvaliteet ja tootlikkus, 
•  ühtekuuluvus ja kaasav tööturg. 

 
Need kolm eesmärki saavutatakse kümne suunise kaudu. 
Suunised lisatakse riiklikesse tööhõive tegevuskavadesse, milles kehtestatakse riigi kavandatud tegevus, 
et toetada rohkemate ja paremate töökohtade loomist antud aastal. 
 
Põhjalikum teave Euroopa tööhõivestrateegia kohta on toodud Euroopa Komisjoni veebisaidil. 
 

Tagasi põhidokumendi juurde 
 
2) Programmi EQUAL üheksa teemat. 
 
 

a) 
Tööturule tulemise ja naasmise hõlbustamine nende inimeste jaoks, kel on raskusi tööturule 
integreerumisel või reintegreerumisel, arvestades põhimõtet, mille kohaselt tööturg peab olema 
avatud kõigi jaoks. 

  
b) Võitlus rassismi ja ksenofoobiaga tööturul. 

  

c) Kõigile ettevõtlusega alustamise võimaluste andmine, selleks vajalike vahendite võimaldamine 
ning linnades ja maapiirkondades uute tööhõivevõimaluste kindlakstegemine ja kasutamine.. 

  

d) Sotsiaalmajanduse (kolmanda sektori) tugevdamine eeskätt ühiskondlike teenuste osutamise 
valdkonnas, keskendudes töökohtade kvaliteedi parandamisele. 

  

e) Elukestva õppe ja selliste töötavadeedendamine, mis soodustavad tööturul diskrimineerimise ja 
ebavõrdsuse all kannatavate inimeste töölevõtmist ja tööl hoidmist.  

  

f) Ettevõtete ja töötajate toetamine struktuursete majandusmuutustega kohanemisel ning info- ja 
muu uue tehnoloogia kasutuselevõtul. 

  

g) Töö- ja pereelu ühitamine ning tööturult lahkunud meeste ja naiste reintegreerimine läbi paindlike 
ja efektiivsete töökorraldusvormide ning toetavate teenuste arendamise  

  
h) Soolise ebavõrdsuse vähendamine ja tööturu soolise ühtlustamise toetamine. 

  

i) Võimalusel varjupaigataotlejate abistamine tööturule tulemisel ning repatrieeritavate 
varjupaigataotlejate aitamine kodumaal kasulikuks osutuva hariduse ja koolituse saamisel. 

 
Tagasi põhidokumendi juurde 
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3) Euroopa tööhõivesuuniste ja programmi EQUAL teemade võrdlev tabel 
 

Euroopa tööhõivestrateegia 
tegevusprioriteedid 

(suunised) aastaks 2003 

Programmi EQUAL üheksa teema raames 
käsitletakse Euroopa tööhõivestrateegia 
inimressursiga seonduvaid prioriteete 

•  Töötutele ja 
mitteaktiivsetele suunatud 
aktiivsed ja ennetavad 
meetmed 

•  Ettevõtluse toetamine ja 
töökohtade loomise 
edendamine 

•  Suuremad ja paremad 
investeeringud inimkapitali 
arendamise ning elukestva 
õppe soodustamisega 
seotud strateegiatesse 

•  Muutustega toimetulek ja 
tööalase kohanemisvõime 
edendamine 

•  Tööjõupakkumise 
suurendamine ja aktiivse 
vananemise soodustamine 

•  Sooline võrdõiguslikkus 

•  Tööturul ebasoodsamas 
olukorras olevate isikute 
tööturule integreerumise 
edendamine ja nende 
diskrimineerimise 
tõkestamine 

•  Töö atraktiivsuse 
suurendamine töötamise 
tasuvaks muutmise abil   

•  Deklareerimata töötamise 
osatähtsuse vähendamine  

•  Tööalase ja geograafilise 
liikuvuse edendamine ning 
tööpakkumiste ja -taotluste 
kokkuviimine 

 

a) Tööturule tulemise ja naasmise hõlbustamine nende 
inimeste jaoks, kel on raskusi avatud tööturule 
integreerumisel või reintegreerumisel  

b) Võitlus rassismi ja ksenofoobiaga tööturul. 

c) Kõigile ettevõtlusega alustamise võimaluste andmine, 
selleks vajalike vahendite võimaldamine ning linnades ja 
maapiirkondades uute tööhõivevõimaluste kindlakstegemine 
ja kasutamine.  

d) Sotsiaalmajanduse (kolmanda sektori) tugevdamine eeskätt 
ühiskondlike teenuste osutamise valdkonnas, keskendudes 
töökohtade kvaliteedi parandamisele. 

e) Elukestva õppe ja kaasava tööpraktika edendamine, millega 
aidatakse kaasa tööturul diskrimineerimise ja ebavõrdsuse 
all kannatavate inimeste palkamisele ning nende töökohtade 
säilitamisele. 

f) Ettevõtete ja töötajate toetamine struktuursete ja 
majanduslike muutustega kohanemisel ning info- ja muu uue 
tehnoloogia kasutuselevõtul. 

g) Töö- ja pereelu ühitamine ning tööturult lahkunud meeste ja 
naiste reintegreerimine, töötades välja paindlikumaid ja 
tõhusamaid töövorme ning tugiteenuseid. 

h) Sugupoolte vaheliste tööalaste erinevuste vähendamine ja 
tööturu soolise ühtlustamise toetamine. 

 Ei sisaldu Euroopa tööhõivestrateegias, ent on üks programmi 
EQUAL prioriteetidest: 

 
i) varjupaigataotlejate sotsiaalse ja kutsealase integreerimise 
toetamine. 

 
Tagasi põhidokumendi juurde 
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3) Arengupartnerluste vahelise rahvusvahelise tegevuse kvaliteedi tõstmiseks ja algatuse EQUAL oluliste 
ja kasutatavate tulemuste tagamiseks mõeldud mehhanismid 
 

•  Riiklike EQUAL-i programmide elluviimise sünkroniseerimine, et tagada tõhus 
rahvusvaheline koostöö. 

•  Esimeses järgus antav toetus ja abi sobivate rahvusvaheliste partnerite (vähemalt ühe 
partneri) eelmääratlemisel ja RKK koostamisel. See toetus hõlmab juurdepääsu 
nõuannetele ja kõikide liikmesriikide arengupartnerluste andmebaasidele. 

•  Rahvusvahelise tegevuskava eelplaneerimine, mille käigus kavandatakse kogemuste, 
teadmiste ja heade tavade vahetust RKK raames. 

•  Ettevalmistuste etapi tegevuskavad (2. järk) nii siseriiklikul kui ka rahvusvahelisel tasandil. 
Nende abil kaasatakse aktiivselt kõik arengupartnerluste partnerid. 

•  Rõhuasetus horisontaalsele ja vertikaalsele teavitustegevusele ning siseriikliku, programmi 
EQUAL teavitus- ja süvalaiendamisstrateegia väljatöötamine, et tagada maksimaalne 
mõju riiklikule poliitikale (kordistav mõju). 

 
Tagasi põhidokumendi juurde 
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22 Rahvusvaheline koostöö 
 
 
1) Mõned spetsiifilised mehhanismid ja vahendid, mis on algatuse EQUAL struktuuri kavandatud 
selleks, et aidata arengupartnerlustel ja muudel osalistel lahendada probleeme, mida seni on 
seostatud rahvusvahelise partnerluse loomise ja alalhoidmisega. 
 

•  “Rahvusvahelise akna” (1. jaanuar 2005) ajakava sünkroniseerimine liikmesriikide vahel, et 
aidata kaasa rahvusvahelise arendustöö ja tegevuse koordineerimisele. 

•  Liikmesriikide korraldusasutuste kohustus üksteisega enne iga RKK heakskiitmist nõu 
pidada. 

•  Korraldusasutuste poolt loodud riiklike tugistruktuuride toetus arengupartnerluste ja 
rahvusvaheliste partnerluste ning nende tegevuskavade arendamisel. 

•  Arengupartnerlustele antav rahaline toetus ja nõu ettevalmistuste etapis eesmärgiga aidata 
kaasa rahvusvahelise partneri leidmisele ja RKK kvaliteedi parandamisele. 

•  Komisjon: 
− võimaldab rahvusvaheliste partnerite leidmiseks vajaliku andmebaasi jaoks 

elektroonilise infrastruktuuri; 
− võimaldab RKK esitamise ja uuendamise hõlbustamiseks vajaliku elektroonilise 

platvormi; 
− loob rahvusvahelise koostöö heade tavade vahetamise foorumi. 

•   Arengupartnerluste osalemine temaatilistes võrgustikes. 
Tagasi põhidokumendi juurde 

 
 
2) Partnerluses osalevates arengupartnerlustes erinevaid funktsioone täitvate 
organisatsioonide ja üksikisikute vahelisi formaalseid ning mitteformaalseid rahvusvahelisi 
sidemeid illustreeriv maatriks 
 
Alljärgnevas näites on toodud rahvusvahelise partnerluse lihtne mudel, kus koostöö ei piirdu mitte 
ainult kolleegidega, vaid hõlmab seoseid ka teiste isikutega. 
 

2. arengupartnerlus 1. arengupartnerlus 
Presi
dent 

Koordi-
naator 

Koo-
litus-
asutus 

Kohalik 
oma-
valitsus 

Ameti-
ühing 

Töö-
and-
jate 
liit 

Kooli-
tatavad  

Kohalik 
töö-
hõive-
teenis-
tus 

Arengupartnerluse 
president/koordinaator 

 X       

Rahvusvahelise koostöö 
kokkuleppe koordinaator 

 X       

Koolitusasutus   X      
Kohalik omavalitsus         
Ametiühing     X    
Tööandjate liit   X      
Koolitatavad   X    X  
Kohalik tööhõiveteenistus     X X  X 
 

Tagasi põhidokumendi juurde 
 
3) Mudel 1: teabe ja kogemuste vahetamine 
 
See mudel väljendab tavaliselt rahvusvahelise koostöö lähtepunkti ning on ka kõikide järgnevate 
mudelite ühisnimetajaks. Partnerid vahetavad teavet oma strateegiate ja oma tegevuse tausta kohta. 
Selles staadiumis ei ole partnerid sõnaselgelt määratlenud omavahelise koostöö konkreetseid ühiseid 
eesmärke. 
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Näiteks: kaks või enam arengupartnerlust (erinevates liikmesriikides) soovivad töötada välja 
koolituskomplekte, et abistada ebasoodsas olukorras olevaid gruppe tööturule naasmisel. 
Omavahelise rahvusvahelise koostöö ühe osana vahetavad nad lihtsalt üksteisega teavet, mis 
puudutab neid endid, nende erinevaid kontekste ja lähenemisi koolituskomplekti väljatöötamisele. 
Ehkki vahetada võidakse mõningaid kasulikke mõtteid, juhtub see pigem juhuse kui plaani tõttu. 
Mõnedel juhtudel aga ei õnnestugi teadmisi, kogemusi ega erialase pädevusega seonduvat teavet 
vahetada. 
 
Selline rahvusvahelise koostöö mudel aitab arengupartnerlusel võrrelda omaenda tegevust ja 
tulemusi. 

Tagasi põhidokumendi juurde 
 
4) Mudel 2: uuenduslike lähenemisviiside paralleelne arendamine 
 
Selle mudeli puhul on partneritel ühine konkreetne eesmärk, mida nad üritavad saavutada, ent selle 
ühise eesmärgi suunas liikumisel tegutsevad nad siiski üksteisest suhteliselt sõltumatult 
(paralleelselt). Esimese mudeliga võrreldes on kogemuste vahetamine vähem üldine ja enam 
süstemaatiliselt eesmärgiga seotud. Tegemist on süstemaatiliste jõupingutustega tagada uuenduste 
väljatöötamisel sarnaste eesmärkidega partnerite tugi. 
 
Eelmise näite kontekstis (mudel 1) hindavad selle mudeli puhul kaks või enam arengupartnerlust 
üksteise eesmärke süstemaatiliselt ja lepivad kokku ühistes põhisihtides. Eesmärkide saavutamisel ja 
koolituskomplektide väljatöötamisel tegutsevad partnerid siiski üksteisest suhteliselt sõltumatult. 
Pärast ühise eesmärgi osas läbirääkimiste pidamist ja eesmärgi kokkuleppimist võidakse 
süstemaatiliselt vahetada teatud oskusteavet. 
 
See rahvusvahelise koostöö mudel on midagi enamat kui mudel, mis aitab arengupartnerlusel 
võrrelda omaenda tegevust ja tulemusi. 

Tagasi põhidokumendi juurde 
 
5) Mudel 3: uute lähenemisviiside import, eksport või kasutuselevõtmine ning kohandamine oma 

olukorraga 
 
See mudel kujutab endast “paralleelse arengu” mudeli (mudel 2) üht varianti või jätku, mis võetakse 
kasutusele siis, kui rahvusvahelise koostöö käigus ilmneb, et ühel arengupartnerlusel on oma 
probleemile juba suures osas “valmis” lahendus olemas. Sellisel juhul võimaldab rahvusvaheline 
koostöö partneritel kasutada teise partneri käsutuses olevaid teadmisi. 
 
Eelmise näite (mudel 2) kontekstis jagavad kaks või enam arengupartnerlust omavahel regulaarselt 
oma koolituskomplektide väljatöötamise tulemusi ning iga arengupartnerlus saab kasu sellega seotud 
teadmiste ja kogemuste omandamisest. Selle tulemusena tehakse mõningaid muudatusi 
väljatöötatavate koolituskomplektide sisus, stiilis ja meetodites. Sellisel juhul võib üks 
arengupartnerlus juba olla välja töötanud sarnase koolituskomplekti ning oskusteabe edastamisel 
teisele arengupartnerlusele keskendutakse sellest oskusteabest kasu saamisele ja selle edasise 
arendamise viiside otsimisele. 
 
See rahvusvahelise koostöö mudel kujutab endast teatud “peegeldamise” vormi, eeskätt juhtudel, 
mil ühe või mitme partneri sooviks on erialase pädevuse ja oskusteabe siire teiselt partnerit, kellel on 
valitud valdkonnas juba laialdased kogemused. 

Tagasi põhidokumendi juurde 
 
6) Mudel 4: ühine toodete või süsteemide väljatöötamine – ülesannete jaotamine ühist eesmärki silmas 

pidades 
 
Seda mudelit kasutavad sageli partnerlused, mis on juba mõnda aega tegutsenud. Mudel eeldab 
probleemi ühesugust tajumist ja soovi leida sellele ühine lahendus, kasutades teadlikult erinevate 
partnerluste tugevaid külgi. Rahvusvahelised partnerid määratlevad probleemi lahendamiseks 
vajalikud sammud ja jagavad omavahel vastavad ülesanded. 
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Koolituskomplekti näidet kasutades (kirjeldatud mudelis 1, 2 ja 3) lepivad selle mudeli puhul kaks või 
enam arengupartnerlust juba tegevust alustades kokku ühised eesmärgid ja selle, et 
koolituskomplekte arendatakse koos. Nad teevad pidevalt koostööd ühise lahenduse leidmiseks. See 
võib hõlmata töö ja ülesannete kokkulepitud jaotust vastavalt arengupartnerluste erialastele 
teadmistele. Sellistel juhtudel oleks tõenäoliselt kasulik moodustada rahvusvaheline partnerlus ühest 
või mitmest arengupartnerlusest (teistes liikmesriikides), mille kogemused ja oskused täiendavad 
olemasoleva arengupartnerluse pädevust. Selles kontekstis peavad kõik arengupartnerlused ilmselt 
ühist “toodet” kohandama vastavalt kohalike oludega seotud vajadustele. Kohandamisvajadust tuleb 
silmas pidada juba siis, kui koos võimalike rahvusvaheliste partneritega arutletakse ühise toote või 
süsteemi ühise väljatöötamise võimaluste üle. 
 
Sellisel juhul sarnaneb rahvusvaheline koostöö “mestimisega” (twinning), sest kaks (või enam) 
partnerit soovivad saada koostööst ja vastastikustest suhetest vastastikust ning võrdväärset kasu. Et 
selline suhe on tõenäoliselt pikaajaline, toimub vastastikune kasusaamine sageli pika ajavahemiku 
vältel ja võib väljuda esialgu eeldatud raamest. 

Tagasi põhidokumendi juurde 
 
7) Mudel 5: koolitatavate / koolitajate / olulisi ülesandeid täitvate isikute jms vahetamine 
 
Koolitatavate, koolitajate või personali vahetamine rahvusvaheliste partnerite vahel on tegevus või 
allmudel, millega seotud toimingud leiavad tavaliselt aset paralleelselt ühe või mitme muu nelja 
mudeli toiminguga. Samas peab selline tegevus väljuma uurimiskülastuste raamest (vastasel juhul 
oleks tegemist koostöö esimese mudeliga). Vahetuse konkreetsed eesmärgid peavad olema täpselt 
määratletud, arvestades ühiste rahvusvaheliste eesmärkide poole liikumise üldist konteksti. 
 
Eelmise näite (mudel 4) alusel seisneb selle mudeli puhul rahvusvahelisest koostööst tulenev kasu 
personali (koolitajate, sisu- ja süsteemikujundajate, koolitatavate jne) partneritevahelise vahetamise 
osas selles, et tekib võimalus katsetada ja kinnitada ühise toote/süsteemi arenguetappe. Muidugi on 
selline personalivahetus kasulik ka ühise arendustöö hõlbustamiseks. 

Tagasi põhidokumendi juurde 
 
8) Mõnedel arengupartnerlustel on üsna konkreetsed ootused selle kohta, milliseid teises liikmesriigis 
tegutsevaid partnereid nad otsivad ja missuguste partneritega soovivad teha koostööd. Tavaliselt 
tegeleb sellisel juhul üks arengupartnerlus mingi väga konkreetse teema või selgelt määratletud 
ebasoodsas olukorras oleva grupiga (näiteks võitlus teatavate ainete kuritarvitamisega). Siiski ei pea 
erinevate liikmesriikide arengupartnerlustest koosnevad partnerlused üldiselt olema rajatud ühe ja 
sama teema käsitlemisele. Samavõrd oluliseks eesmärgiks võib olla koostöö sama liiki 
organisatsiooniga, et üritada lahendada sama liiki probleemi või integreerida sama liiki sotsiaalset 
rühma. Rahvusvahelise tegevuse planeerimisel ja partnerite otsimisel tuleks kaaluda kõiki programmi 
EQUAL teemasid. 
 
Lisateave peatükis 4 “Partnerite leidmine”. 

Tagasi põhidokumendi juurde 
 
9) Oma strateegiate määratlemisel on arengupartnerlused seotud liikmesriikide valitud prioriteetse 
teemaga (vt altpoolt). Rahvusvaheliste partnerluste arendamisel valivad arengupartnerlused 
partnerid, kes tegutsevad sama või muu teema raames ühes või mitmes muus liikmesriigis. 
Teemavalik ei peaks piirama rahvusvahelise koostöö ulatust, ent see võib aidata tagada selget 
keskendatust ja ühiste eesmärkide määratlemist rahvusvahelise koostöö kokkuleppe ning 
tegevuskava üle läbirääkimiste pidamisel. 
 
Algatus EQUAL on oma suunitluselt temaatiline ja selle raames on pandud paika üheksa prioriteetset 
teemat (vt peatükki 1). Kõik liikmesriigid on nõustunud seadma varjupaigataotlejate integreerimisega 
seotud teemavaldkonna prioriteediks. Lisaks on enamik liikmesriike oma programmi EQUAL 
vahendite kasutamise programmide raames valinud teatud hulga prioriteetseid valdkondi ülejäänud 
kaheksa teema hulgast. Viis liikmesriiki (Tšehhi Vabariik, Saksamaa, Kreeka, Holland ja Portugal) on 
otsustanud kuulutada kõik üheksa teemat oma riigis prioriteetideks. Liikmesriikide prioriteetsete 
valdkondade täielik nimekiri on toodud peatükis 1. 
 

Tagasi põhidokumendi juurde 
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10) Tõeliselt tõhus rahvusvaheline koostöö ja partnerlus kipub olema nii inim- kui ka finantsressursi 
osas kulukas ning see omakorda seab piirangud sellele, mida tegelikkuses saavutada suudetakse. 
Partnerluste juhid peaksid koos oma rahvusvaheliste partneritega põhjalikult kaaluma, kui palju võib 
eesmärkide täitmiseks kuluda aega ja raha, ning vajaduse korral olema valmis eesmärke 
korrigeerima, et tagada nende saavutatavus. 
 

Tagasi põhidokumendi juurde 
 
11) Tulemuste saavutamise aeg ja ajakava on veel üheks piiravaks teguriks. Tegevuskava viiakse 
ellu algatuse EQUAL rakendamisetapis ja see võtab aega 2–3 aastat. Teavitustegevus moodustab 
elluviimise ühe osa, ent võib olla ka eraldiseisev tegevus, mida viiakse ellu uuenduslikkuse 
rakendamisega paralleelselt. Uute tegevusviiside, süsteemide ja toodete arendamine ja katsetamine 
võtab aega. Veelgi ajamahukam on nende levitamine ning põhivoolupoliitikasse juurutamine. 
Arengupartnerlused peaksid ka neid piiranguid arvestama ja töötama välja realistlikud eesmärgid. 
 

Tagasi põhidokumendi juurde 
 

12) Euroopa kohalike kogukondade, piirkondade ja liikmesriikide eripalgelisus pakub rikkalikult 
võimalusi üksteiselt õppimiseks ning moodustab algatuse EQUAL raames ellu viidava rahvusvahelise 
koostöö põhimõtte aluse. Mitmekesisus võib enesega kaasa tuua ka probleeme, iseäranis nende 
jaoks, kellele on võõras rahvusvaheline koostöö Euroopa kontekstis. Kultuuride, keelte ja 
lähenemisviiside vahelised erinevused võivad tähendada seda, et eesmärkide saavutamine võtab 
rohkem aega ja on keerulisem. Varasem rahvusvahelise koostöö kogemus on tohutu eelis – Te teate, 
mida oodata. Kui Teil sellist kogemust ei ole, on oluline juba varases staadiumis (1. järgus) pidada 
intensiivset dialoogi ja planeerida koos võimalike partneritega edasist tegevust põhjalikult, et 
ennetada ja ületada kõik ette tulevad probleemid. 
 

Tagasi põhidokumendi juurde 
 
 

3 Rahvusvaheliseks koostööks ettevalmistumine
 
1) Alljärgnevalt toodud hüpoteetilises näites võetakse kokku projektide algatajate poolt välja töötatud 
esialgsed vastused eespool tõstatatud põhiküsimustele. Programmi EQUAL puhul peavad need vastused 
olema komplekssemad, sest EQUAL toetab mitmeid osapooli ja mitmeid tasandeid hõlmavaid 
rahvusvahelisi seoseid.  
 

Rahvusvaheliste aspektide esmase kavandi näide 
 

Oma projekti käigus kavatseme me kohalikul/piirkondlikul tasemel: 
 

1. töötada välja interaktiivse paketi toetust saavate tööhõiveprogrammide kohta, millega 
edendatakse puuetega inimeste tööhõivet väike- ja keskmise suurusega ettevõtetes. 

2. Pakett on suunatud väike- ja keskmise suurusega ettevõtete omanikele ja 
tööhõiveagentuurides töötavatele nõustajatele. 

3. Teadaolevalt on selliste tööhõiveprogrammidega seonduvate rahaliste ja toetusvõimaluste 
kasutamine väike- ja keskmise suurusega ettevõtete poolt vähene ning väike- ja keskmise 
suurusega ettevõtete omanikud ei ole neist võimalustest kuigi teadlikud. Projekt võimaldab 
meil luua tihedamaid sidemeid väike- ja keskmise suurusega ettevõtete ning 
tööhõiveagentuuride vahel, mis peaks viima täiendõppekursuste pakkumiseni. 

4. Projekt on uuenduslik, sest selle eesmärk on pakkuda teavet uute programmide kohta uuele 
sihtrühmale uudsel viisil, mis võimaldab kasutajatel endil arvestada võimalikku rahalist kasu. 

 

Rahvusvahelised aspektid 
5. Pakett ise sisaldab olulisi rahvusvahelisi aspekte, sest meie eesmärk on pakkuda näiteid selle 

kohta, kuidas niisugused skeemid on mujal (teistes liikmesriikides) edukaks osutunud. Lisaks 
on pakett saadaval erinevates keeltes (st iga partneri kohalikus keeles). 

6. Toote töötab välja rahvusvaheline meeskond, kes jagab teavet ja oskusteavet ning viib ühiselt 
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läbi võrdleva uuringu. Korraldatakse uurimiskülastusi ja toodet kohandatakse iga osaleva 
liikmesriigi kontekstile vastavalt. Toodet katsetatakse ja levitatakse kõikides osalevates 
liikmesriikides. 

 

 
Tagasi põhidokumendi juurde 

 
2) Vajaminevate ressursside kontrollnimekiri 
 

Ressursid ja tingimused Olemas Võimalik 
hankida 

Tõenäo-
liselt ei 

ole 
võimalik 
hankida 

Partnerlusmeeskond, mille liikmetel on kohased võimed, oskused ja 
kogemused. [ ] [ ] [ ] 

Meeskonna juht, kes on valmis pühendama vajalikus ulatuses aega, 
kes on rahvusvaheliste külaliste pühendunud võõrustaja ja kes on 
hästi kursis rahvusvaheliste küsimustega. 

[ ] [ ] [ ] 

Piisava aja pühendamine tegevuse rahvusvahelistele elementidele 
ning arengupartnerluse muudele tegevustele. [ ] [ ] [ ] 

Keeleoskus või võimalus kasutada tõlke/tõlkijaid. [ ] [ ] [ ] 

Kontori- ja sideseadmete (telefonide, faksi, e-posti, Interneti-
ühendusega* arvutite, koopiamasinate) kasutamise võimalus. [ ] [ ] [ ] 

Oma organisatsiooni võtmeisikute (peadirektori, tippjuhtide, muude 
võtmetöötajate) pühendumus. [ ] [ ] [ ] 

Arengupartnerluse juhtkomisjon, mis hõlmab toetajaid ja 
organisatsioone, kes soovivad olla seotud Teie rahvusvahelise tööga, 
seda toetada või selle jaoks vahendeid eraldada. 

[ ] [ ] [ ] 

Mehhanismid rahvusvahelisest tööst saadud kogemuste ja tulemuste 
edastamiseks arengupartnerluste kõikidele partneritele ja osalistele, 
et nad saaksid osaleda rahvusvahelises õppeprotsessis. 

[ ] [ ] [ ] 

 

* MÄRKUS. Interneti-ühendus on vajalik rahvusvaheliste partnerite leidmiseks ECDBst ja RKK 
registreerimiseks. 
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Tagasi põhidokumendi juurde 
 

3) Võimalike partneritega seotud küsimuste kontrollnimekiri 
 
 

 Millised omadused (füüsilised, organisatsioonilised, ajaloolised, tegevuse või kogemustega 
seotud) peaksid olema võimalikel partneritel? 

 Millist konkreetset panust (teadmised, kogemused, oskused jne) Te võimalikult partnerilt 
ootate? 

 Kas Teie nõudmiseks on, et võimalikel partneritel oleks varasem rahvusvahelise tegevuse 
kogemus? 

 Kas on mingeid spetsiifilisi kriteeriume, millele võimalikud partnerid peaksid vastama (asukoht, 
ühine keel, väike- ja keskmise suurusega ettevõtetega tiheda koostöö kogemus jne)? 

 Mida Teie ja Teie partnerlus saate võimalikele partneritele pakkuda? 
 

 
Tagasi põhidokumendi juurde 

 
4) Teie ideaalse partneri kirjeldus 
 

Teie ideaalse partneri kirjeldus 
Kriteerium Eelistused Rahuldavad 

omadused 
•  Riik 
•  Organisatsiooni liik ja suurus 
•  Tööturu konfiguratsioon (probleem, 

takistused, dünaamika) 
•  Programmi EQUAL teemad 
•  Lähenemisviis 
•  Sektor 
•  Koostöövaldkond 
•  Valdkonna/teemaga seotud kogemused 
•  Eelistatava rahvusvahelise tegevuse liik 
•  Varasem rahvusvahelise tegevuse kogemus 
•  Töökeeled 
•  Muud organisatsioonid kohalikus 

partnerluses/juhtgrupis 

  

 
Tagasi põhidokumendi juurde 

 
5) Toimetulek kultuuriliste erinevustega 
 

 Olge erinevatele seisukohtadele avatud. Nõustuge sellega, et on ka teistsuguseid tööviise. 
Olge kannatlik. 

 Püüdke hankida teavet oma partneri riigi ja kultuuri kohta juba ette, mitte ainult kohtumiste 
käigus. Teabeallikateks on: avalikud raamatukogud, sellised asutused nagu Briti Nõukogu, 
Goethe Instituut, Istituto Italiano di Cultura, Alliance Française, rahvusvahelised 
kaubanduskojad ja spetsialiseeritumad institutsioonid, näiteks CEDEFOP (Euroopa 
Kutseõppe Arenduskeskus) ja ETF (Euroopa Koolitusfond) jne. 

 Ärge tuginege ainult kirjalikule suhtlemisele. Käsitlege diskussioonikultuuri. Ärge kasutage 
ajakavadest kinni pidamise jälgimisel stopperit. Püüdke arvestada muude liikmesriikide 
ametlikke ja mitteametlikke tavasid. 

 Leppige kokku partnerluse raames kasutatav ühine töökeel. Selleks keeleks on sageli inglise 
keel, ent arvestage, et mõnede Lõuna-Euroopa partnerite jaoks võib esimeseks võõrkeeleks 
olla prantsuse keel. 

 Tagage organisatsioonisisene piisav keelealane pädevus. Korraldage vajaduse korral suulist 
ja kirjalikku tõlkimist (ärge unustage näha selleks ette eelarvevahendeid; tõlkimine on 
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kulukas). Olge abi otsimisel loominguline – kasutage isiklikke tuttavaid, kohalikke 
keeleõpetajaid või tudengeid. 

 Arutage oma partneritega selgelt läbi, mida Te teatud kontseptsioonide all mõtlete. Koostage 
mõistete seletussõnastik või kasutage skeeme ja jooniseid – nii väldite arusaamatusi 
hilisemates etappides. 

 Koosolekut juhatades veenduge, et kõik mõistavad arutelus ja suudavad seda jälgida. Tehke 
räägitu kohta regulaarselt kokkuvõtteid ja kontrollige, kas sellest on aru saadud. Pange 
põhiteemad tahvlile kirja. Hoolitsege, et kõigil oleks võimalus oma arvamust avaldada ja et 
kõikide arvamuste ärakuulamiseks oleks varutud piisavalt aega. 

 Ärge kunagi alahinnake keele olulisust ja mõju, iseäranis siis, kui tegemist ei ole Teie 
emakeelega. 

 Tehke selgeks, millised on partnerite õigused partnerlust ja selle koosolekuid käsitlevate 
otsuste vastuvõtmisel. 

 Selgitage oma organisatsiooni töökultuuri oma partneritele ja püüdke teada saada, milline on 
nende organisatsioonikultuur. 

 Ärge kartke koosolekutel sõna võtta ja vajaduse korral oma kahtlustest kõneleda. Pidage 
meeles, et koosolekud on kõige otsesem viis oma eesmärke selgitada ja arvamuste erisusi 
uurida. Nii väldite hilisemaid pettumusi. 

 Selgitage oma arengupartnerluse ja riigi tugevaid külgi. 
 
 

Tagasi põhidokumendi juurde 
 
 
6) Nende küsimuste käsitlemiseks võiks kaaluda viit liiki seminaride korraldamist. 
 

•  Kogemuste jagamiseks mõeldud seminarid, mille tulemusena kasutatakse nende inimeste 
kogemusi, kes on viinud ellu kultuuridevahelisi projekte, elanud välismaal, osalenud erinevaid 
kultuure hõlmanud läbirääkimistel jne. 

 

•  Informatiivsed seminarid, mis ei ole sõna otseses mõttes seminarid, vaid sagedamini pigem 
loengud, mille käigus antakse teavet kultuurilise piirkonna etnilise ja religioosse koostise, aga ka 
klimaatilise, poliitilise ja sotsiaalse konteksti kohta. 
 

•  Käitumisega seotud seminarid, mille käigus antakse käitumisalaseid nõuandeid, tavaliselt esitades 
reeglid selle kohta, “mida iga hinna eest vältida”; näiteks, et avatud peopesa sirutamist teise inimese 
suunas (“moutza”) loetakse Kreekas solvanguks. 
 

•  Eneseanalüüsi seminarid, mille eesmärk on kogeda ja mõista omaenda reaktsioone 
võõrapärasusele ning teatud kultuurile omastele spetsiifilistele normidele ja väärtushinnangutele, mis 
on inimese käitumise aluseks (tavaliselt kasutatakse kultuurilist simulatsiooni hõlmavaid harjutusi). 
 

•  Võõraste kultuuride mõistmisega seotud seminaridel kõrvutatakse kultuurinorme, mis 
reguleerivad partneritevahelist koostööd. Kultuurinormid on määratletud kui “… tajumis-, mõtlemis-, 
hindamis- ja tegutsemisviisid, mida peetakse teatud kultuuris normaalseteks, 
iseenesestmõistetavateks, tüüpilisteks ja enamikule inimestest omasteks” ning mille alusel 
hinnatakse ja reguleeritakse inimese käitumist seoses kõige võõrapärasega.* 

 
* Thomas, A. (Hrsg.) (1993). Kulturvergleichende Psychologie. Göttingen: Hogrefe. 

 
Tagasi põhidokumendi juurde 

 
7) Intellektuaalomandiõigused ja kolmandatele isikutele kuuluvad kasutusõigused 
 
Arengupartnerlused peavad tagama, et kõik saadud tulemused (tooted, vahendid, meetodid jms) 
tehakse avalikuks ja kolmandatele isikutele ainult nendepoolseks kasutamiseks täielikult 
kättesaadavaks. See kohustus kehtib ka ühise rahvusvahelise tegevuse tulemuste kohta. Pidage 
meeles, et rahastatud tegevusest tulenevate toodete (ja intellektuaalomandiõiguste) müümist 
käsitlevad seadused ja muud õigusaktid ei ole Euroopas ühtsed. Samas sätestatakse struktuurifonde 
käsitlevates õigusaktides, et lepinguperioodil müügist, teenustest, tasudest jms saadud tulu võrra 
vähendatakse Euroopa Sotsiaalfondi kaasrahastamise summat. Seetõttu peaksite oma riigi 
korraldusasutuselt hankima vastavaid suuniseid, kui Teie poolt välja töötatud tulemustel võib olla 
ärialane väärtus ja kui Te kavatsete tulemusi äriliselt kasutada. 

Tagasi põhidokumendi juurde 
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4 Rahvusvaheliste partnerite leidmine 
 
 
1) Otsingu korraldamisel kaaluge järgmisi küsimusi. 
 

 Kes vastutab selle töö koordineerimise eest Teie arengupartnerluses ning kellele ja 
millised volitused tuleb anda?  

 Kes vastutab kontaktide loomise eest? 
 Kuidas ja milliste ressurssidega viiakse otsing läbi? 
 Milliste kriteeriumite alusel valitakse partnerid lõpuks välja ja kes seda teeb? 
 Millised on selle ülesande erinevate etappidega seotud tähtajad? 

 
Tagasi põhidokumendi juurde 

 
 
 
 
2) Teil on võimalik kasutada ECDBd järgmiselt. 
 

Täisteksti otsing: võimaldab leida otsitavat tähekombinatsioonide (märksõnade) alusel 
andmebaasi kõikidelt väljadelt. Selle süsteemi abil saate otsida ka konkreetset sõna 
konkreetselt väljalt (näiteks arengupartnerluse kirjeldusest või eesmärkidest). Kui soovite 
päringut pärast esimest otsingut täpsustada, on võimalik lisada kriteeriume juurde. 
 
Kombineeritud/täpsem otsing: võimaldab otsida täpsemate kriteeriumite alusel, lisades 
täisteksti otsingule erinevad filtreid. Näiteks: Te otsite väljendit “sotsiaalne tõrjutus” väljalt 
“Arengupartnerluse kirjeldus” (täisteksti otsing), ent ainult nende prantsuse ja inglise 
arengupartnerluste seast, mis tegutsevad teema “Tööturule tulemise hõlbustamine” 
raames (kombineeritud/täpsem otsing). Kombineeritud ja täpsema otsingu erinevus 
seisneb kasutatavate filtrite arvus. 

 
 

Tagasi põhidokumendi juurde 
 

 
3) Mõned nõuanded ECDB kasutamiseks 
 

 Määratlege alustuseks selgelt need põhilised (st minimaalsed) omadused, mida Te 
võimalike partnerite ja nende tegevuskavade puhul eeldate. Alustage võimalikult laialdase 
otsinguga, et mitte välistada võimalikke huvipakkuvaid partnereid. 

 Varasemalt on programmi EQUAL suunistes märgitud, et arengupartnerlused peaksid 
eelistatavalt valima partnereid, kes tegutsevad sama teema raames. Kogemused on 
näidanud, et Te peaksite püüdma rahvusvahelise koostöö arendamise võimalusi 
kaaludes loominguliselt mõelda. Sarnaseid tegevussuundi leidub mitmete teemade 
raames, liikmesriigi eesmärgist sõltuvalt iga teema puhul. 

 Pidage silmas asjaolu, et küsimuste ja probleemide klassifitseerimine programmi EQUAL 
üheksa teema raames võib liikmesriikides olla erinev. Näiteks puuetega inimeste koolitus 
võib sobida enam kui ühe teema alla. 

 Pidage meeles, et loominguline ja uuenduslik partnerlus tekib sagedamini siis, kui kokku 
tulevad erinevad partnerid, kellel on erinevad kogemused ja erialased teadmised (ent 
ühised eesmärgid). 

 Täpsustage oma otsingut alles siis, kui olete veendunud, et Teil on piisavalt teavet 
otsingukriteeriumite turvaliseks kitsendamiseks. 

 Teadke, et iseäranis inglise või prantsuse keeles tehtavate otsingute puhul võivad 
otsingutulemused kajastada ainult esialgsete tekstide kokkuvõtet. 

 Olge otsingutulemuste tõlgendamisel tähelepanelik, sest samadel sõnadel võivad eri 
keeltes ja kontekstides olla erinevad tähendused. Kasutage programmi EQUAL 
veebisaidil leiduvat seletussõnastikku. 
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 Olge valmis kasutama telefoni, faksi või e-posti, et küsida selgitust või lisainfot teiselt 
arengupartnerluselt . 

 Ärge püüdke leida Teie partnerlusega enam-vähem sarnaseid partnereid, kes tegeleksid 
sama probleemiga sarnasel viisil. Kui Te ikkagi teete seda, küsige endalt, kas koostöö 
sellise partneriga oleks piisavalt kasulik. 

 Ja lõpuks, olge teadlik poliitiliselt korrektsetest “käitumisnormidest” ja mõistetest ning 
ärge tehke ennatlikke järeldusi. Konsulteerige neis küsimustes oma riigi riikliku 
tugistruktuuriga. 

 
 

Tagasi põhidokumendi juurde 
 
4) Iga liikmesriik on ühenduse algatuse EQUAL vahendite kasutamise programmide raames 
määratlenud oma rahalised limiidid arengupartnerluste poolt ettevalmistuste etapile 
(varasemalt 1. järk) kulutatavate summade osas. Mõnedes riikides võivad arengupartnerlused 
kulutada 40 000 eurot uurimiskülastustele, mis moodustavad osa rahvusvaheliste partnerluste 
loomisest. Teisal aga on maksimumsummaks 10 000 eurot. Uurimiskülastusi planeerides 
peaksite neid erinevusi arvestama, pidades silmas seda, et partnerite rahalised võimalused 
võivad olla piiratumad. Ka kaasrahastamise osakaal võib olla eri riikides erinev ning seda 
dünaamikat mõjutada. Üksikasjalikumat teavet iga liikmesriigi kohta saab programmi EQUAL 
veebisaidi osast Transnationality alates 2004. a lõpust. 
 

Tagasi põhidokumendi juurde 
 
5) Mõned nõuanded võimalike partneritega esimese kohtumise ettevalmistamiseks 
 

 Parim viis partnereid tundma õppida on korraldada näost-näkku kohtumine, mille käigus 
Teil on võimalik saada rohkem teada partnerorganisatsioonide ja nende süsteemide 
kohta, milles nad tegutsevad. Ja mis veelgi olulisem, Teil on võimalik arutada ja tõstatada 
küsimusi. 

 Võtke aega igaühe tähelepanelikuks kuulamiseks. Kasutage seda võimalust, et uurida 
välja erinevate arengupartnerluste eesmärgid ja meetodid ning võimalikud ühistegurid. 

 Veenduge, et kohtute eri organisatsioonidest pärinevate erinevaid ülesandeid täitvate, 
arengupartnerluse edendamisel võtmerolli mängivate inimeste, mitte ainult konsultantide, 
arengupartnerluse sekretariaati juhtivate inimeste või sponsorite esindajatega. 

 Enne kohtumist vahetage kirjalikke materjale: teavet oma arengupartnerluse ja selle 
kavandatud strateegia kohta, diskrimineerimise ja tõrjutuse põhjuste kohta ning 
siseriikliku/piirkondliku koolitus- või tööhõivepoliitika ja sellega seotud praktilise tegevuse 
kohta, millega Teie arengupartnerlus kavatseb tegeleda. Samuti võiks määratleda 
olulisemad isikud Teie arengupartnerluses ning selle laiema piirkondliku/valdkondliku 
poliitika, mille raames nad tegutsevad. 

 Arvestage, et sellised mõisted nagu koolitus, haridus, praktika, nõustamine ja tööturg 
võivad eri riikides hõlmata erinevaid aspekte. 

 Otsige partnereid, kes saavad Teie arengupartnerlust täiendada alljärgneva osas: 
osalevate organisatsioonide peamised eesmärgid ja põhitegevus; rahvusvahelise töö 
tulemustega seonduvad ootused; motiveeritus ja soov rahvusvahelisel tasandil töötada; 
tööstiil ja töösse suhtumine, ühise töökeele kasutamine. 

 
 

Tagasi põhidokumendi juurde 
 
6) Rahvusvahelise partneriga seonduvad otsused peavad põhinema järgmisel: 
 

 üksteise eesmärkide täielikul mõistmisel ning üksteise tegevuse aluseks olevate 
põhitegurite ja piirangute mõistmisel; 

 üksteise kultuuri-, seadusandliku ja ärialase konteksti mõistmisel; 
 üksteise organisatsioonilise struktuuri ja korralduse tundmisel; 
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 uuenduslikkuse edendamiseks vajalike erialaste teadmiste ja kogemuste vastastikusel 
täiendavusel: hoiduge otsimast organisatsioone, mis on Teie organisatsiooniga liiga 
sarnased; 

 järeleproovitud sidevahendeid käsitleval kokkuleppel; ning 
 loodud headel suhetel. 

 
 

Tagasi põhidokumendi juurde 
 
7) Ühe või mitme võimaliku partneriga esimese kohtumise korraldamisel peab võõrustav 
organisatsioon arvestama mitmeid küsimusi. 
 
 

 Kaaluge ametliku vastuvõtu korraldamist, et parandada kohalike inimeste ja 
organisatsioonide teadlikkust arengupartnerluse strateegiast ning et siduda Teie 
arengupartnerluse partnereid omavahel tihedamalt. 

 Tagage, et külalisi teavitataks aegsasti logistikaalasest korraldusest (transport, majutus, 
kohtumiste ajakava jne) ja et kulude katmise osas valitseks selge arusaam. 

 Planeerige kohtumispaik (kohtumispaigad) hoolikalt, tagades kõigi vajalike seadmete 
olemasolu ja funktsioneerimine. Samuti veenduge, et kohtumispaik sobiks nii ametlikuks 
kui ka mitteametlikuks mõttevahetuseks. 

 Kaaluge arutelude läbiviimise hõlbustamiseks väliseksperdi kaasamist. Kui otsustate 
eksperdi kasuks, siis tagage, et talle antaks eelnevalt põhjalikud juhised. 

 Planeerige päevakord hoolikalt, et kõikide küsimuste arutamiseks oleks piisavalt aega ja 
et kõik osalised saaksid sõna võtta. 

 Võimaldage alati hulgaliselt aega selleks, et iga osaline saaks end tutvustada, ja 
veenduge, et seda tehtaks kohtumise alguses. Sel viisil kindlustate, et kõik saavad 
kohtumise esimeses osas sõna – see on grupi liitumise seisukohalt oluline. 

 Hoolitsege, et päevakord võimaldab Teie võimalikult partneril tutvustada oma tausta, 
seisukohti ja vajadusi. 

 Kasutage kohtumist ja päevakorras olevaid küsimusi selleks, et teha kindlaks võimaliku 
partnerluse käsutuses olevad ressursid, tarvilikud ressursid ja lahendamist vajavad 
küsimused. 

 Seadke enesele eesmärgiks lõpetada kohtumine esialgse tegevuskava, tööplaani, 
kehtestamist vajavate protseduurireeglite jms projektide koostamisega. 

 Püüdke koostada kohtumisel vastu võetud peamistest otsustest kirjalik kokkuvõte ja anda 
see võimalikult kiiresti pärast kohtumist osalistele, sest kirjalik dokument võib aidata 
lahendada võimalikke keelebarjääridest tulenevaid arusaamatusi. 

 
 
 

Tagasi põhidokumendi juurde 
 
 
 
8) 2004. a septembris on ühinemiseelseteks riikideks Bulgaaria, Rumeenia, Türgi ja 
Horvaatia. 
 

PHARE riigid: 
 
•  Bulgaaria, 
•  Rumeenia. 

 
Lisateave: http://europa.eu.int/comm/enlargement/index.htm 
 

Tagasi põhidokumendi juurde 
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9) Programmis TACIS osalevad riigid on: 
 

• Armeenia, 

• Aserbaidžaan, 

• Valgevene, 

• Gruusia, 

• Kasahstan, 

• Kõrgõzstan, 

• Moldaavia, 

• Vene Föderatsioon, 

• Tadžikistan, 

• Türkmenistan, 

• Ukraina ja 

• Usbekistan. 

 
Alates 2003. aastast osaleb programmis ALA: 
 

• Mongoolia 

 
Lisateave: http://europa.eu.int/comm/external_relations/ceeca/tacis/index.htm 
 

Tagasi põhidokumendi juurde 
 
 
10) Programmis MEDA osalevad järgmised riigid: 
 

• Alžeeria, 
• Egiptus, 

• Jordaania, 

• Liibanon, 

• Maroko, 

• Palestiina ametivõimud, 

• Süüria, 

• Tuneesia ja 

•  Iisrael. 
 
Lisateave: 
http://europa.eu.int/comm/external_relations/med_mideast/euro_med_partnership/ 
 
 
 

Tagasi põhidokumendi juurde 
 

 
 
11) Programmis CARDS osalevad riigid on: 
 

• Albaania, 

• Bosnia ja Hertsegoviina, 

• Horvaatia, 

• Jugoslaavia Liitvabariik, 

• Endise Jugoslaavia Vabariik Makedoonia . 

 
Lisateave: http://europa.eu.int/comm/external_relations/see/docs/index.htm 
 
 

Tagasi põhidokumendi juurde 
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12) Seda liiki tegevuse jaoks võib Euroopa Liidult rahalist abi saada ka programmide PHARE, 
TACIS, MEDA ja CARDS raames, ehkki nende programmide protseduurireeglid ning ajakava 
on programmist EQUAL üsna erinevad. Laskumata programmide protseduurireeglite 
tehnilistesse üksikasjadesse, on siiski kasulik teada mõningaid aspekte, et võiksite realistlikult 
planeerida rahvusvahelist koostööd partneriga, kes ei asu Euroopa Liidu liikmesriigis. 
 
Esiteks, projekti algatajal, kes ei tegutse Euroopa Liidu liikmesriigis, ei ole juurdepääsu nimetatud 
rahalisele toetusele, kui tema riigi valitsus ei näita üles initsiatiivi ega taotle Euroopa Komisjonilt 
EQUAL-tüüpi projekti rahastamist mõne sellise Euroopa Liidu programmi alusel, milles riik on 
abisaajaks (näiteks Rumeenia puhul PHARE programmi, Gruusia puhul programmi TACIS alusel 
jne). See taotlus peab olema lisatud ühenduse algatuse EQUAL vahendite kasutamise 
programmdokumendiga sarnasele riiklikule programmdokumendile, mis esitatakse komisjonile kas 
üks kord või kaks korda aastas. 
 

Tagasi põhidokumendi juurde 
 
 

5 Esimesed sammud rahvusvahelise  
kokkuleppe sõlmimise suunas 

 
 
1) “Meie partnerluses oli alt-üles põhimõte väga oluline. Meie jaoks seisnes rahvusvahelise 
koostöö ja siseriiklike projektide väärtus selles, et puuetega inimesed ise viisid projekte ellu.” 
 

Tagasi põhidokumendi juurde 
 

2) Rahvusvahelise koordinaatori määramine 
 
Et rahvusvaheline koostöö oleks edukas, tuleb seda tõhusalt juhtida. Ükskõik millise korralduse 
rahvusvahelised partnerid rahvusvahelise koostöö koordineerimise osas kokku lepivad, 
soovitatakse igal arengupartnerlusel ametisse määrata omapoolne rahvusvaheline koordinaator. 
See isik võtaks arengupartnerluse nimel sõnaselge volituse alusel vastutuse: 
 

•  võimalike rahvusvaheliste partnerite määratlemise ja väljavalimise eest; 
•  rahvusvaheliste partneritega rahvusvahelise koostöö kokkuleppe üle läbirääkimiste 

pidamise eest; 
•  (koos rahvusvaheliste partneritega) rahvusvahelise tegevuskava väljatöötamise ja 

haldamise eest; 
•  rahvusvahelisel tasandil ellu viidava tegevuse jälgimise ja hindamise eest; 
•  selliste kohtumiste ja ürituste organiseerimise ja haldamise eest, kuhu 

arengupartnerlus kutsub rahvusvahelisi partnereid; 
•  arengupartnerluse liikmetega suhtlemise ja nende juhendamise eest kõikides 

rahvusvahelise tegevusega seonduvates küsimustes (sh otsuste tegemise eest). 
 
Rahvusvahelisel koordinaatoril peaks olema: 
 

•  varasemaid kogemusi rahvusvahelise koostöö vallas; 
•  teadmisi programmi EQUAL teema kohta, mille raames arengupartnerlus ja selle 

rahvusvahelised partnerid tegutsevad;  
•  rahvusvahelise partnerluse kokkulepitud töökeele oskus; 
•  teadlikkus kultuurierinevustest, eeskätt rahvusvaheliste partnerite riikide osas; 
•  hea suhtlemisoskus; 
•  läbirääkimiste pidamise oskus; 
•  organiseerimis- ja juhtimisoskus; 
•  soov teha rahvusvahelisel tasandil koostööd. 

 
Teie arengupartnerlus peaks väga selgelt määratlema funktsioonide ja ülesannete jaotuse, eriti 
rahvusvahelisel tasandil ellu viidava tegevuse osas, sest arengupartnerluse keerukas struktuur (ja 
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arengupartnerluse liikmete erilaadne osalus rahvusvahelises koostöös) ei pruugi 
arengupartnerlusest väljaspool olevatele inimestele alati selge olla. Iseäranis selgelt tuleb 
arengupartnerlusega seoses paika panna otsuste tegemise struktuur. 
 

Tagasi põhidokumendi juurde 
 

3) Realistlik kokkulepe 
Mõned nõuanded, mida pidada silmas tegevuskava ja selle planeeritud väljundite suhtes 
kokkuleppe sõlmimisel. 
 

 
 Kombineerige oma ambitsioonid realistliku lähenemisega. Oma eesmärkide ja 

kavandatud väljundite planeerimisel peaksite Te arvesse võtma nende saavutamiseks 
kasutatavaid ressursse ning need eesmärgid ja väljundid peaksid kajastama Teie 
“suutlikkuse auditi” tulemusi. 

 Samuti on ilmselgelt oluline, et kõik partnerid mõistaksid selgelt rahvusvahelise 
partnerluse eesmärke ja et neil oleks viimaste suhtes omanikutunne. 

 Kui partnerid suudavad kokku leppida ühised eesmärgid, on need etaloniks, mille poole 
püüeldakse rahvusvahelise koostöö kavandamise ja elluviimise etapis. 

 
 

Tagasi põhidokumendi juurde 
 
4) Organisatsioonilised mudelid 
 
•  Ühe rahvusvahelise koordinaatori määramine (nn rummu ja kodara 

[tsentraliseeritud] mudel): partnerid valivad endi seast ühe isiku, kes nõustub võtma 
enesele vastutuse rahvusvahelise tegevuskava üldise haldamise ja 
koordineerimise eest. 

 
•  Rotatsioonil põhinev / jagatud koordineerimine (konsortsiumi mudel): kõik 

partnerid on kordamööda vastutavad erinevate etappide (või rahvusvaheliste 
kohtumiste) või tegevuskava erinevate lõikude (ülesannete) haldamise ja 
koordineerimise eest vastavalt eelnevalt kokkulepitule. 

 
•  Juhtkomisjon: partnerid loovad väikese juhtkomisjoni, milles on esindatud kõik partnerid ning 

mis võtab enesele ühise vastutuse rahvusvahelise tegevuse üldise haldamise ja 
koordineerimise eest. Komisjoni koosolekute eesistujad võidakse määrata rotatsiooni korras. 
Komisjoni toetuseks võib olla kohane kaasata sobivaid väliseksperte. 

 
•  Töörühmad: kasulikuks võib osutuda selliste töörühmade loomine, mis vastutavad 

tegevuskava konkreetsete lõikude ning nendega kaasnevate ülesannete juhtimise ja 
koordineerimise eest, et tegeleda põhjalikumalt konkreetsete küsimustega ja kasutada 
paremini ära partnerite spetsiifilisi erialateadmisi. 

 
(Kolmandat ja neljandat mudelit võib kombineerida kas esimese või teise mudeliga. Määratud või 
rotatsiooni korras valitavale koordinaatorile lisaks loovad rahvusvahelised partnerlused sageli 
juhtkomisjone, mis tuleb kokku üsna harva (võib-olla kõigest kolmel või neljal korral partnerluse 
kestuse ajal) ja mille ülesanne on tagada elluviidava tegevuse “poliitilisem” seire.) 
 
 

Tagasi põhidokumendi juurde 
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5) Keel 
 

 Leppige kokku, millis(t)es keeles (keeltes) ja missugustel eesmärkidel hakkab toimuma 
rahvusvaheliste koordinaatorite igapäevane suhtlemine. 

 Partnerluse ühiseks töökeeleks on sageli inglise keel, ent arvestage, et mõnede Lõuna-
Euroopa partnerite jaoks võib esimeseks keeleks olla prantsuse keel. 

 Tagage organisatsioonisisene piisav keelealane pädevus. Korraldage vajaduse korral 
suulist ja kirjalikku tõlkimist (ja ärge unustage näha selleks ette eelarvevahendeid – 
tõlkimine on kulukas). Olge abi otsimisel loominguline (kasutage näiteks isiklikke 
tuttavaid, kohalikke keeleõpetajaid või tudengeid). 

 Arutage oma partneritega selgelt läbi, mida te teatud kontseptsioonide all mõtlete. 
Koostage mõistete seletussõnastik – sellega väldite hilisemaid arusaamatusi. 

 
Tagasi põhidokumendi juurde 

 
 
 
6) Suhtlemine rahvusvahelise partnerluse loomise varastes etappides 
 
Tagage tõhus suhtlus selliste järgnevate sammude määratlemisel, mille eesmärk on selgitada 
tulevase koostöö sisu ja vormi. Pidage silmas alltoodud aspekte. 
 

 Tagage kohtumiste vahele jääval ajal rahvusvaheliste partnerite vahel pidev teabevoog. 
 Korraldage regulaarset tagasiside andmist nõupidamiste ning kahepoolsete või ametlike 

kohtumiste vormis oma arengupartnerluse siseselt ning tagage, et kõigil rahvusvahelise 
koostöö kokkuleppe osas peetud läbirääkimistel käsitletud esialgsetel kokkulepetel oleks 
Teie arengupartnerluse juhtkomitee toetus ja et need kokkulepped lõpuks kinnitataks. 

 Võimalusel seadke sisse rahvusvahelise koostöö arendamisest huvitatud isikute vaheline 
suhtlusvõrk, mis hõlmab eeskätt neid, kelle võimuses on anda koostöösse omapoolne 
panus. Näiteks võib teha e-posti adressaatide grupi, teabelehe, regulaarselt uuendatava 
veebisaidi või sisevõrgu. 

 Kinnitage kõik otsused kirjalikult. Mitte kõik inimesed ei pruugi räägitust ühtmoodi aru 
saada. Samuti on suhtlusstiil eri inimeste ja kultuuride puhul erinev. Eeltoodu ei kehti 
mitte ainult rahvusvaheliste partnerite esindajate vahelise suhtlemise, vaid ka 
arengupartnerluse liikmete vahel peetavate arutelude kohta. 

 Samuti tuleb tagada, et kohustused ja kokkulepped on sõnastatud lihtsaid väljendeid, 
mitte diplomaatilist keelt kasutades.  
Järelkontrolli osas leppige kirjalikult selgelt kokku, kes, mida ja millal teeb. 

 
 

Tagasi põhidokumendi juurde 
 
7) Mõned järelkontrolli eesmärgil korraldatavate kohtumistega seonduvad nõuanded 
 

 Leppige kokku mõned kohtumiste vahelisel ajal kehtivad suhtlemisreeglid, mida kõik 
peavad järgima. 

 Pange kirja iga partnerriigi riiklikud pühad ja muud tavalised puhkeperioodid. Kontrollige, 
kas olete kursis kõikide partnerite tavapärase tööajaga. 

 Jagage ülesanded selgelt, nii et igaüks teaks oma kohustusi. 
 Levitage teavet kohtumiste päevakorra ja praktilise korralduse kohta aegsasti enne 

kohtumise toimumist. Pärast kohtumist püüdke osalistele kiiresti anda kohtumise 
protokolli tekst. 

 
 

Tagasi põhidokumendi juurde 
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8) E-posti plussid ja miinused 
 

 E-post on väga kasulik töövahend, ent ärge tuginege ainult sellele sidevahendile. 
Otsesed isiklikud kontaktid on tõhusa tegevuse seisukohalt üliolulised. See on ühtedes 
liikmesriikides olulisem kui teistes: niisiis, kasutage ka telefoni. 

 Veenduge, et Teil on kõikide kontaktisikute ja -aadresside nimekiri, mis sisaldab õigeid 
andmeid. Püüdke nõuda, et igal inimesel oleks isiklik e-posti aadress, sest vastasel juhul 
võivad sõnumid kaotsi minna. 

 
Tagasi põhidokumendi juurde 

 
 
9) Toimetulek kultuuriliste erinevustega 
 

 
 

 Olge erinevatele seisukohtadele avatud. Nõustuge sellega, et on ka teistsuguseid tööviise. 
Olge kannatlik. 

 Püüdke hankida teavet oma partneri riigi ja kultuuri kohta juba ette, mitte ainult kohtumiste 
käigus. Teabeallikateks on: avalikud raamatukogud, sellised asutused nagu Briti Nõukogu, 
Goethe Instituut, Istituto Italiano di Cultura, Alliance Française, rahvusvahelised 
kaubanduskojad, saatkonnad ja spetsialiseeritud institutsioonid nagu CEDEFOP (Euroopa 
Kutseõppe Arenduskeskus) ja ETF (Euroopa Koolitusfond); rahvusvahelise koostöö 
kogemustega kolleegid või tuttavad; eelmisi projekte käsitlevad materjalid; riiklik tugistruktuur. 

 Ärge tuginege ainult kirjalikule suhtlemisele. Käsitlege diskussioonikultuuri. Ärge kasutage 
ajakavadest kinni pidamise jälgimisel stopperit. Püüdke arvestada muude liikmesriikide 
ametlikke ja mitteametlikke tavasid. 

 Leppige kokku partnerluses kasutatav ühine töökeel. Selleks keeleks on sageli inglise keel, 
ent arvestage, et mõnede Lõuna-Euroopa partnerite jaoks võib esimeseks võõrkeeleks olla 
prantsuse keel. 

 Tagage organisatsioonisisene piisav keelealane pädevus. Korraldage vajaduse korral suulist 
ja kirjalikku tõlkimist (ärge unustage näha selleks ette eelarvevahendeid; tõlkimine on 
kulukas). Olge abi otsimisel loominguline – kasutage isiklikke tuttavaid, kohalikke 
keeleõpetajaid või tudengeid. 

 Arutage oma partneritega selgelt läbi, mida Te teatud kontseptsioonide all mõtlete. Koostage 
mõistete seletussõnastik – sellega väldite hilisemaid arusaamatusi. 

 Koosolekut juhatades veenduge, et kõik mõistavad arutelu ja suudavad seda jälgida. Tehke 
räägitu kohta regulaarselt kokkuvõtteid ja kontrollige, kas sellest on aru saadud. Pange 
põhiteemad tahvlile kirja. Hoolitsege, et kõigil oleks võimalus oma arvamust avaldada ja et 
kõikide arvamuste ärakuulamiseks oleks varutud piisavalt aega. 

 Ärge kunagi alahinnake keele olulisust ja mõju, iseäranis siis, kui tegemist ei ole Teie 
emakeelega. 

 Tehke selgeks, millised on partnerite õigused partnerlust ja selle koosolekuid käsitlevate 
otsuste vastuvõtmisel. 

 Selgitage oma organisatsiooni töökultuuri oma partneritele ja püüdke teada saada, milline on 
nende organisatsioonikultuur. 

 Ärge kartke koosolekutel sõna võtta ja vajaduse korral oma kahtlustest kõneleda. Pidage 
meeles, et koosolekud on kõige otsesem viis oma eesmärke selgitada ja arvamuste erisusi 
uurida. Nii väldite hilisemaid pettumusi. 

 Selgitage oma arengupartnerluse ja riigi tugevaid külgi. 
 

 
Tagasi põhidokumendi juurde 
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6 Rahvusvahelise koostöö kokkuleppe 
sõlmimine 

 
 
1) Rahvusvaheline koostöö arengupartnerluste riiklike temaatiliste võrgustike vahel 
 
Arengupartnerlused kinnitavad, levitavad ja süvalaiendavad oma kogemusi ja tegevuse tulemusi 
temaatiliste võrgustike raames ning seda mitte ainult riiklikul, vaid ka Euroopa tasandil. Selle tasandi 
koostööks mõeldud tööplatvorme koordineerib Euroopa Komisjon, et hõlbustada: 

 
•  strateegiliste lähenemisviiside ja saavutatud tulemuste temaatilist ülevaatamist; 
•  riiklikes tööhõive tegevuskavades kajastatavate heade tavade määratlemist; 
•  riiklikes tööhõive tegevuskavades sisalduvate kaasamismeetmete määratlemist ja 
•  heade tavade levitamist üleeuroopalistes diskussioonifoorumites. 

 
 

Tagasi põhidokumendi juurde 
 

 
2) Arengupartnerlused peavad määratlema vähemalt ühe teises liikmesriigis tegutseva partneri. 
Koostöö tuleks sisse seada liikmesriikide poolt programmi EQUAL raames valitud arengupartnerluste 
vahel; erandlikel juhtudel võib see koostöö hõlmata ka sarnaseid projekte, mida rahastatakse 
väljaspool Euroopa Liitu programmide PHARE, TACIS või MEDA raames. Liikmesriigid võivad 
määratleda erandite parameetrid tingimusel, et väljaspool programmi EQUAL tegutsevate 
partneritega arendatud koostööst tulenev lisaväärtus on selgelt kindlaks tehtud ja et need partnerid 
suudavad tõendada oma suutlikkust katta neile sellisest koostööst tulenevad kulud. 
 
Lisateave peatükist 3 “Rahvusvaheliseks koostööks ettevalmistumine”, peatükist 4 “Partnerite 
leidmine” ja peatükist 5 “Esimesed sammud rahvusvahelise koostöö kokkuleppe sõlmimise suunas”. 
 

Tagasi põhidokumendi juurde 
 

 
 

3) Rahvusvahelise koostöö kokkulepe (Redigeeri) 
Rahvusvahelise koostöö kokkuleppe identifitseerimisnumber: 31

 
Põhjendus ja eesmärgid | Tegevuskava ja töömeetodid | Finantskorraldus | Organisatsiooniline korraldus 
ja otsuste tegemise kord | Seire- ja hindamiskord | Muu 
 
 
Sekretär (genereeritakse automaatselt) 
   
 
Kaasatud arengupartnerlused (Redigeeri) 
 
 

 
A. Põhjendus ja eesmärgid 
 
1. Ühised huvid / metoodika / tegevuse ajendiks olev probleem (Redigeeri) 
Ühised (ja erinevad) tegevusvaldkonnad võib määratleda üldisel tasandil (nt: „ühiseks 
probleemiks on sotsiaalselt tõrjutud nõrgema konkurentsivõimega gruppide ees seisvad 
takistused ning ebavõrdne kohtlemine tööturul“). See osa peaks andma ülevaate, millised on 
ühised jooned erinevate arengupartnerluste tegevuskavas seosed huvide, käsitletavate 
probleemide ja meetoditega. Selle osa eesmärk ei ole selgitada, milline saab olema nende 
ühine metoodika (see on järgmine samm). 
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2. Varasemast asjakohasest tegevusest saadud kogemused (Redigeeri) 
Selles osas peaksid partnerid kirjeldama varasematest rahvusvahelise koostöö kogemustest 
saadud kasulikke kogemusi, mida otsustatakse omavahelises koostöös aluseks võtta (Mõned 
RKKd sisaldavad vaid nimekirja iga arengupartnerluse varasematest projektidest ja see ei ole 
eriti kasulik) 
 
3. Arengupartnerluste ühised eesmärgid (Redigeeri) 
Millised on Teie koostöö eesmärgid? Tooge välja sarnasused ja erinevused oma riigisisese 
tegevuse suhtes. 
 
4. Kavandatud (ühised / üksteist täiendavad) tooted/tulemused (Redigeeri) 
Siin tuleks kirjeldada kavandatavaid ühiseid tooteid/tulemusi, et oleks võimalik näha, kuidas 
need täiendavad riiklikku tegevust jms. 
 
5. Lisaväärtus iga kaasatud arengupartnerluse strateegiale ja kavandatud tulemustele 
(Redigeeri) 
Määratlege see nii täpselt kui võimalik ja seejuures mitte ainult lõplikke kasusaajate ja nende 
konteksti osas, vaid ka võimalikud mõjud arengupartnerluse organisatsioonilisele küljele ja 
tegevustele. 
 
6. Assotsieerunud partneri(te)ga kaasnev lisaväärtus ja nende finantsalased 
võimalused  (Redigeeri) 
 
Üles 

 
B. Tegevuskava ja töömeetodid 
 
1. Kavandatud rahvusvaheline tegevus 
 
a. Üldine rahvusvaheline strateegia (Redigeeri) 
Kirjeldage siin, mida te soovite ühiselt rahvusvahelise tööga saavutada. Kirjeldage strateegiat 
ja lähenemist. Jälgige, et tegevused ja ülesanded, mida kirjeldate allpool, oleksid selgelt 
seotud ühe või mitme eesmärgiga.  
 
b. Tegevuste liigid (Redigeeri) 

Rahvusvahelise tegevuse liik Hinnang (+ 
kuni ++++)

Teabe ja kogemuste vahetamine  
Uuenduslike lähenemisviiside paralleelne arendamine  
Uute lähenemisviiside import, eksport või kasutuselevõtmine  
Ühine arendustöö  
Koolitatavate/koolitajate vahetamine  
Muu 
 
c. Tegevuse/ülesannete kirjeldus (Redigeeri) 
 
Tegevuse nimetus Kirjeldus 
1. 
2. 
3. 
… 
10. (maksimaalselt 10) 

 

 
2. Teabe, tulemuste ja töövahendite jagamise metoodika (Redigeeri) 
 
 
3. Vaheetappide, tulemuste ja ürituste ajakava (Redigeeri) 
 
 
Üles 
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C. Finantskorraldus 
1. Erinevateks tegevusteks ettenähtud eelarvevahendite (€) jaotus (Redigeeri) 
 
Tegevused AP1 AP 2 AP 3 AP… Kokku 
1.      
2.      
3. …      
10.      
KOKKU      
 
2. Kulude jagamise ja topeltrahastamise vältimise kord (Redigeeri) 
 
Kulude jagamise all tuleb määratleda individuaalsed ja ühised kulud tegevuste liikide kaupa. 
 
Üles 

 
D. Organisatsiooniline korraldus ja otsuste tegemise kord 
1. Iga arengupartnerluse panus ja vastutus (Redigeeri) 
Kasulik oleks kirjeldada seda osa tegevuste kaupa, et asjassepuutuvatele inimestele oleks 
kõik selge. 
 
2. Rahvusvahelise partnerluse sekretariaadi ning partnerluseväliste ekspertide (kui 
neid kasutatakse) roll ja ülesanded (Redigeeri) 
Selgitage juba alguses, milline peaks olema koordineerimise ja ekspertide roll 
rahvusvahelises koostöös. Kui planeerite selleks kasutada rahalisi vahendeid, tooge ka need 
selgelt välja. 
 
 
3. Otsuste tegemise kord (Redigeeri) 
 
4. Töökeel(ed) (Redigeeri) 
 
Üles 
 
 
 
 
E. Seire- ja hindamiskord 
1. Rahvusvahelisel tasandil saadud kogemuste ja tulemuste jälgimise ja hindamise 
mehhanismid (Redigeeri) 
Mida peaks hindama, kes peaks seda tegema ja millal? 
 
 
2. Tegevuskava, töömeetodite ja organisatsioonilise korralduse uuendamise 
mehhanismid (Redigeeri) 
Kasulik on juba alguses kokku leppida, kuidas tehakse muudatusi ja uuendusi. Olge 
ettevaatlikud, et see protseduur ei oleks liiga keerukaks, kuna tõenäoliselt osutub muudatuste 
tegemine tõesti vajalikuks. 
 
Üles 
 
F. Muu 
1. Lingid muu teabe/materjali juurde (Redigeeri) 
 
2. Lingid (hüperlingid) RKK teistes keeltes koostatud versioonide juurde (Redigeeri) 
RKK teistes keeltes koostatud versioonid peaksid olema paigutatud veebisaitidele. 
 
3. RKK (antud versiooni) kuupäevad 
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1. Saadetud kinnitamiseks RKK sekretariaadi töö eest vastutava arengupartnerluse poolt. 
2. Kinnitatud kõikide arengupartnerluste poolt. 
3. Kinnitatud kõikide korraldusasutuste poolt. 
 

Tagasi põhidokumendi juurde 
 

4) Ühtsed esitamisega, hindamisega ja toetuse võimaldamisega seotud tingimused 
 
Kõik liikmesriigid 
 

Sünkroniseerivad hindamise ja toetuse võimaldamise ajakava alljärgnevalt: 
•  “Rahvusvaheline” aken avaneb 1. jaanuaril 2005. a. 
•  Rakendamisetapi alguskuupäev sõltub iga AP suutlikkusest viia ettevalmistused lõpule ja 

saata APK (sh RKK) korraldusasutusele. 
•  Arengupartnerlusi julgustatakse esitama dokument (ettepanek APK ja RKK suhtes) esimesel 

võimalusel. 
•  Korraldusasutused hindavad dokumenti kaheksa nädala jooksul pärast selle laekumist ning 

peavad nõu teiste asjaomaste korraldusasutustega. Korraldusasutused esitavad 
kommentaare ja teavitavad kavandatud RKK muutmise vajadusest esimesel võimalusel. 

 
Toetavad partneriotsinguga seotud tegevust, volitades riiklikke tugistruktuure abistama 
arengupartnerlusi sobivate partnerite leidmisel. 

 
Hõlbustavad RKK koostamist, tagades, et arengupartnerlused määravad rahvusvahelise 
koostöö kontaktisiku ja annavad talle volitused. 
 
Hõlbustavad RKK-de esitamist, täpsustades kooskõlas siseriiklike eeskirjade ja tavadega selle 
keele (need keeled), milles RKK  lõplik versioon tuleb koostada. 
 
Kohaldavad ühtseid kriteeriume RKK-de hindamisel, kasutades peamiste 
hindamiskriteeriumitena ning konsultatsiooniprotsessis kommentaaride ja vastuväidete esitamise 
aluseks olevate kriteeriumitena eelkõige kavandatud põhielementide kvaliteeti ja järjepidavust 
ning kooskõla vastava arengupartnerluse kokkuleppega. 
 
Peavad üksteisega nõu enne RKK kinnitamist, et kõikide asjaomaste korraldusasutuste kinnitus 
põhineks RKK samal versioonil. 
 
Kohaldavad ühtset konsultatsioonimenetlust ka RKK hilisema kontrollimise suhtes neil 
juhtudel, mil kokkuleppega seotud tööplaan või rahvusvahelise partnerluse koosseis on 
muutunud (rahvusvahelise koostööprogrammiga on ühinenud uued partnerid, näiteks 
assotsieerunud partnerid või programmi EQUAL raames loodud arengupartnerlused, või kui 
mõned partnerid on välja langenud). 
 
Minimeerivad väljalangejate arv, eelkõige alljärgnevate tegevusviiside abil: 

•  valivad ettevalmistuste etappi (1. järk) sisenevad arengupartnerlused kaalukate kriteeriumide 
alusel; 

•  soovitavad arengupartnerlustel luua rahvusvaheline partnerlus enam kui ühe partneri, ent 
mitte liiga paljude partneritega; 

•  annavad riiklikule tugistruktuurile suurema roll konsultatsioonide ja juhendamise vormis, et nii 
arengupartnerluse kui ka rahvusvahelise koostöö kokkulepped oleksid kvaliteetsed. Seeläbi 
kindlustatakse, et enamik (1. järku valitud) arengupartnerlusi kvalifitseeritakse 2. järku 
sisenemiseks; 

•  annavad “orvuks jäänud” arengupartnerlustele kuni kolme kuu pikkuse tingimusliku 
ajapikendus 1. järgu tegevuse elluviimiseks, kui “ennetavatest” meetmetest ei ole olnud abi, 
iseäranis erandlikel juhtudel, mil: 

− RKK kinnitamine viibis korraldusasutuste vaheliste otsuste sünkroniseerimisel esinenud 
probleemide tõttu, 

− (ainukest) rahvusvahelist partnerit ei kinnitatud, ent “orvuks jäänud” arengupartnerlus on 
korraldusasutuse silmis tegevuse jätkamiseks kvalifitseerunud ja korraldusasutusele erilist huvi 
pakkuv. 
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Tagasi põhidokumendi juurde 
 
 

8 Finantsplaneerimine 
 
 
1) Rahvusvahelise tegevuse koondeelarve 
 

Näited ühise tegevusega kaasnevate kulude jagamisest arengupartnerluste vahel 
- Vastastikkuse ja kulude jagamise põhimõtted - 

 
Tegevus Jagamise reegel Arengupartnerlused 

  AP A AP B AP C 
 Diskrimineerimise uuring 10 -- -- 

 Koolituskomplekt -- 10 -- 
 Ühised materjalid 

 
Vastastikkus võrdsetel 

tingimustel -- -- 10 
või 

Koolitusmoodul  12 -- -- 
Multimeediatoode -- 15 -- 

Konverents  -- -- 18 
Publikatsioon 

 
vastastikkus erinevatel 

tingimustel 
4 : 5 : 7 -- -- 3 

 
CD-ROM Kulude jagamine 

võrdsetel tingimustel 
20 20 20 

või 
 

Võrdlev tööturu-uuring 
kulude jagamine 

erinevatel tingimustel 
30 : 40 : 30 

15 20 15 

 
•  Vastastikkuse põhimõte. Iga arengupartnerlus kannab ühe ühiselt elluviidava tegevuse kulud. Need tegevused 

võivad olla võrdse hinnaga (vastastikkus võrdsetel tingimustel) või erineva hinnaga (vastastikkus erinevatel 
tingimustel). Üks arengupartnerlus võib olla rahaliselt vastutav suurema arvu tegevuste eest kui teised 
arengupartnerlused. 

 
•  Kulude jagamise põhimõte. Kõik arengupartnerlused maksavad asjaomase tegevuse elluviimise eest. 

Tegevusega kaasnevad kulud võib erinevate arengupartnerluste vahel jagada võrdselt (kulude jagamine 
võrdsetel tingimustel) või vastavalt kokkulepitud valemile (näiteks arengupartnerlus B tasub 40% kuludest ning 
arengupartnerlused A ja C tasuvad kumbki 30% kuludest) – kulude jagamine erinevatel tingimustel. 

 
 

Tagasi põhidokumendi juurde 
 
 
 


